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 ومن أَنفُِسنا شرورِ من بِاِهللا ونعوذُ ونستغفره، ونستعينه نحمده ِهللا احلَمد إِنَّ       
ئاتينا، سمالأَع نم هدهلَّ فَال اُهللا يضلَه، م نمو ضلْيفَال ل يهاد ،لَه دهأَشال أَنْ و 

لَهاُهللا إِالّ ا هدحال و ريكش ،لَه دهأَشداً أَنَّ ومحم هدبع سولُهرلَّى - واُهللا ص هلَيع 
  .-وسلَّم آله وعلى

 مسلمونَ وأَنتم إِلَّا تموتن لَاو تقَاته حق اللَّـه اتقُوا آمنوا الَّذين أَيها يا        
  .-}عمران آل{ - )102(

 منها وخلَق واحدة نفْسٍ مّن خلَقَكُم الَّذي ربكُم اتقُوا الناس أَيها يا        
  والْأَرحام بِه تساَءلُونَ الَّذي اللَّـه واتقُوا ونِساًء كَثريا رِجالًا منهما وبثَّ زوجها

  .-}النساء{-) 1( رقيبا علَيكُم كَانَ اللَّـه إِنَّ

 لَكُم يصلح )70( سديدا قَولًا وقُولُوا هاللَّ اتقُوا آمنوا الَّذين أَيها يا        
الَكُممأَع رفغيو لَكُم كُموبن  ذُنمعِ وطال يلَّـه ولَهسرو فَقَد ا فَاززا فَويمظع 

  .-}األحزاب{ -) 71(

  :بعد أَما        

 علَيه اُهللا صلى -محمد هدي اهلَديِ وخير اِهللا، كَالم احلَديث أَصدق فَإِنَّ        
 وكُلَّ ضاللَةٌ، بِدعة وكُلَّ دعةٌ،بِ محدثَة وكُلَّ محدثاتها، اُألمورِ وشر - وسلَّم
اللَةي ضارِ فالن .  
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 :بعد أما مث        

 بعدما - تعاىل اهللا رمحه -السعدي ناصر بن الرمحن عبد العالمة الشيخ قال        
  :عليه وأثىن اهللا محد
  :بعد أما"         
 شيئا يكونوا مل أن بعد وأوجدهم العدم، من خلقه خلق تعاىل اهللا فإن        

 على ومرجعه ذكره ومدار ويتقوه، ويطيعوه له، شريك ال وحده ليعبدوه مذكورا،
 لسان وعلى كتابه يف شرعها اليت واملستحبة الالزمة عباده وحقوق حقوقه أداء

 أصول، هو ما فمنها وأقسام، كثرية شعب وهي ،- وسلم عليه اهللا صلى - رسوله
 األحكام من كثري حتت تندرج كلية قواعد هو ما ومنها أحكام، هو ما ومنها

 إىل ترجع وكلها إليها، موصل هو ما ومنها ومطالب، مقاصد ومنها اجلزئية،
  .وتقليلها املفاسد وتعطيل وتكميلها املصاحل حتصيل

  .مجيعا اهللا حببل االعتصام: اإلهلية األوامر أعظم من        
 االعتصام النبوية، والوصايا السماوية والشرائع اإلهلية األوامر أعظم فمن        

 هذا على واحلث وائتالفهم، واجتماعهم املسلمني كلمة واتفاق مجيعا، اهللا حببل
 وفعال، قوال ذلك على والتعاون واألقوال، األعمال من إليه موصل طريق بكل

 الطرق مجيع عن والزجر املسلمني، مشل وتشتيت واالختالف التفرق عن والنهي
 الكتاب العظيم األصل هذا على دل وقد واإلمكان، القدرة حبسب إليه املوصلة
  .الدين يوم إىل وأتباعهم واملرسلني األنبياء وإمجاع والسنة

 ناهيا عليه واالجتماع دينه، هو الذي حببله بالتمسك عباده آمرا -تعاىل قال        
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 الَّذين أَيها يا: -كبذل هلم بتوفيقه عباده على ممتنا واالختالف التفرق عن هلم
 واعتصموا )102( مسلمونَ وأَنتم إِلَّا تموتن ولَا تقَاته حق اللَّـه اتقُوا آمنوا
 أَعداًء كُنتم إِذْ علَيكُم اللَّـه نِعمت واذْكُروا تفَرقُوا ولَا جميعا اللَّـه بِحبلِ
فَأَلَّف بني م قُلُوبِكُمتحبفَأَص هتما بِنِعانو103.عمران آل{- إِخ{- .  

 وعدم للفشل سبب أنه خمربا واالختالف التنازع عن ناهيا -تعاىل اهللا وقال        
     -}46.األنفال{-رِحيكُم وتذْهب فَتفْشلُوا تنازعوا ولَا: -األعداء على النصر

 وأَلَّف: - احلكيم العزيز إال عليها يقدر ال اليت بنعمته عباده كرامذ -وقال        
نيب قُلُوبِهِم لَو ا أَنفَقْتي مضِ فا الْأَريعما جم أَلَّفْت نيب 63.األنفال{-قُلُوبِهِم{- 
  . -}14.احلشر{-شتٰى وقُلُوبهم جميعا تحسبهم :-أجسادهم اجتمعت ولو

 وعدم واجتماعهم لتأليفهم الداعي للمخاطبني بلينه رسوله على ممتناً وقال        
 من لَانفَضوا الْقَلْبِ غَليظَ فَظا كُنت ولَو لَهم لنت اللَّـه مّن رحمة فَبِما: تفرقهم
كلو159.عمران آل{- ح{- .  

 وفؤر، بأنه رسوله ووصف ،همبين رمحاء بأم املؤمنني اهللا ووصف        
  .رحيم

  .-}21.األحزاب{- حسنةٌ أُسوةٌ اللَّـه رسولِ في لَكُم كَانَ لَّقَد: وقال        
          والْعدوان الْإِثْمِ علَى تعاونوا ولَا والتقْوٰى الْبِرِّ علَى وتعاونوا: تعاىل وقال        
  .-}2.املائدة{-
 كما طريق، بكل واتفاقهم املسلمني كلمة مجع يف السعي الرب، أعظم ومن        
  .والعدوان اإلمث على التعاون أعظم من املسلمني كلمة تفريق يف السعي أن
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 وذكر رساالته لتبليغ بعثهم الذين الرسل سرية كتابه يف علينا اهللا قص وقد        
 التفرق عن ويهم اإلسالم، لىع اجتماعهم على وحرصهم ألممهم، نصحهم

  .القرآن يف كثري هو مما واالختالف
 وأمر وأعاد، األصل هذا يف أبدى قد - وسلم عليه اهللا صلى - النيب وكذلك        

 عليه اهللا صلى -النيب فقال الفساد، إىل املفضي التفرق عن وى العباد، باجتماع
 والَ تباغَضوا والَ تناجشوا والَ اتحاسدو الَ{ :عليه املتفق احلديث يف - وسلم

 وال يخذُلُه وال يظْلمه ال املُسلمِ أَخو الْمسلم إِخوانا، اِهللا عباد وكونوا تدابروا،
هكَذِّبي{.  

:      يقول -وسلم عليه اهللا صلى -اهللا رسول مسعت: قال الداري متيم وعن        
 }ينةُ الدصيحقُلْنا ،الن نمسولَ يا لِهللا: قال اِهللا؟ ر تابِهكلو هسولرلو ةموِالَئ 

لَمنياملُس هِمتعامو {.  
 ويهم واجتماعهم قلوم تأليف يف السعي للمسلمني النصيحة أعظم ومن        
              لألنصار، عليه املتفق احلديث يف -وسلم عليه اهللا صلى - وقال التفرق، عن
 معشر يا{ :-بسببه وغناهم واجتماعهم دايتهم عليهم اهللا مبنة هلم منبها -

 عالَةً يب؟ اُهللا فَجمعكُم متفَرقني يب؟ اُهللا فَهداكُم ضالّالً أَجِدكُم أَلَم اَألنصارِ،
ورسوله اهللا: قالوا شيئا قال كلما! يب؟ اُهللا فَأَغْناكُم ْن1اهـ".} أَم  

    :-تعاىل اهللا رمحه -الفقي حامد حممد العالمة الشيخ يقول        
 وهو حتزب، وال تشعب وال فيه تفرق ال اهللا، إىل واحد طريق هو والذي"         

                                                        
1-ظر مقدمة الرسالةنا. رسالة يف احلث على اجتماع كلمة املسلمني وذم التفرق واالختالف
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 اليت الكلمة به ووحد متباغضة، كانت اليت القلوب به اهللا مجع الذي التوحيد دين
 اهللا بنعمة فاصحبوا ،مقلو بني به لفوأ واحدة أمة به وجعلهم متفرقة، كانت
 الصالة عليه -الكرمي النيب دي واهتدوا القرآن، حببل اعتصموا حني إخوانا

 اهللا وخشية واإلخالص، والصدق واإلخبات، اخلشوع دين وهو - والسالم
 عليك، اهللا نعمة تقدر وأن لنفسك، حتب ما املؤمنني إلخوانك حتب وأن ومراقبته،
   1ـاه. "...فيك وحكمته

 يف -تعاىل اهللا رمحه - السعدي ناصر بن الرمحن عبد العالمة اإلمام ويقول        
  : املسلمني كلمة مجع يف السعي

: خصوصا العلم أهل وعلى عموما املسلمني على فالواجب هذا، علم إذا "        
 يف موطاقته جهدهم ويبذلوا املشاق، أجله من ويتحملوا األمر، هذا يف يسعوا أن

 وسعيا اهللا ألمر امتثاال فيه غريهم بوارغِّوي والتهاجر، التقاطع وعدم التوادد حصول
 األذية من البأس من يناهلم ما على أنفسهم فيوطنوا لديه، للزلفى وطلبا حمبوبه يف

  ...دينية ومواصلة راحة - اهللا شاء إن -ستنقلب أا مع والفعلية القولية

    :-تعاىل اهللا رمحه - قال أن إىل        
 حريصا املسلمني، لكافة للخري قاصدا تراه أن: اإلنسان سعادة فعالمة... "        

 وعدم عورام لستر مؤثرا النصح أنواع من عليه يقدر مبا ونصيحتهم هدايتهم على
  .اآلخرة والدار اهللا وجه بذلك قاصدا إشاعاا

 يتتبع والنميمة، بالغيبة ناسال بني يسعى تراه أن: العبد شقاوة وعالمة        
                                                        

  حممد بن امحد الشنقيطي  القربوزي :  الرد على الصوفية لكاتبه/ حقيقة التصوف: منقول من كتاب - 1
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 أشاعه املكروه من منهم صدر بشيء مسع فإذا عورام، على ويتطلع عثرام
 مقيت اهللا، عند املنازل بشر العبد فهذا ابتداعه، من شرحا معه نشر رمبا بل وأذاعه،
 نفسه يتدارك مل إن أخراه قبل دنياه يف يفضحه أن يوشك ملساخطه متعرض عنده،
  1اهـ.".باحلسنات السيئات وتبديل نصوحال بالتوبة

  
  :-تعاىل اهللا حفظه -السحيمي صاحل  الشيخ قاله ما القول، وخالصة        
 قبل باألهم بدأنا إذا إال لدعوتنا، جناح وال فالح وال لنا صالح ال إنه"...         

 سياستنا، عليها نبين التوحيد، عقيدة من دعوتنا يف ننطلق بأن وذلك املهم،
 بال والسنة، الكتاب هدي من ذلك كل يف ننطلق وآدابنا، وأخالقنا وأحكامنا

         اهللا أمرنا الذي القومي، واملنهج املستقيم الصراط هو ذلكم تفريط، وال إفراط
ـٰ وأَنَّ: فقال بسلوكه تعاىل ي ذَاهاطرا صيمقتسم وهبِعلَا فَاتوا وبِعتلَ تبالس 
  .-}153.األنعام{-سبِيله عن بِكُم رقفَتفَ

                 -}103.عمران آل{-تفَرقُوا ولَا جميعا اللَّـه بِحبلِ واعتصموا:تعاىل وقال        

 لَن أَمرينِ، فيكُم تركْت{ :-وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول وقال        
/ 2.املوطأ غي مالك أخرجه{ . } وسنيت اِهللا كتاب: بِهِما تمسكْتم إِنْ ما بعدي تضلُّوا

  2اهـ".}19

                                                        

انظر مقدمة . املسلمني وذم التفرق واالختالفرسالة يف احلث على اجتماع كلمة  - 1  
  الرسالة 

  جملة البحوث اإلسالمية  - 2
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 وسبب تأليفي هلذا الكتاب، هو ما أراه يف الساحة من تقاتل وارج،        
 عن الطريق، وختاذل عن احلق وإخذال ألهله، واحنراف عن الصراط، وانتكاس

ة ومن مقاتلة ومدافع وابتداع يف الشرع،حداث ومن هجر للكتاب والسنة، ومن إ
عة والتحاق ، ومن خروج عن اجلماومؤازرة ومتابعة ألهل البدع ،ألهل العلم

وقلة فهم عن رب  من ضياع العلم بالدينذلك ، وكل اليت مزقت األمة حزابباأل
  .العاملني

د عقيدة ومنهج وسلوك؛ فضياع العقيدة من ورو: فالدين احلق أصول ثالثة        
، ورود البدع واحملدثات ، وضياع املنهج منوالقول على اهللا بغري علم الشرك

  .والتكرب وضياع السلوك من ورود احلسد
رضوان  -ما سلكها الناس إال بتركهم لفهم الصحابة السبل الثالث هوهذ        

  .الذي يزيل كل خالف، سواء يف العقيدة أو يف املنهج أو يف السلوك - اهللا عليهم
االبتداع والتزين له والدعوة إليه، وتسخري : وأخطر الوسائل لتخريب الدين        

وقد جتند هلذه املناكر كثري . الوسائل لتحقيقه باسم التجديد واالنفتاح وفقه الواقع
من اخللق ممن يدعون الدفاع عن السنة وهم أصال يضادون السنة مبا ابتدعوه، 

وأول ما أنشأوا أسسوا األحزاب، وكان هذا ويضادون املنهج احلق مبا أنشأوه، 
من رأس اخلوارج ذي اخلويصرة إىل  ، بدًءبه األمةبسبول ما تفرقت أاحلزب 

مثال سلمان العودة وعلي حسن واحلويين والعرعور أحفاده اليوم من احلزبيني كأ
  .وابن حسان وغريهم

  : -رمحه اهللا -ابن تيمية اإلسالمشيخ قال        
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     فإن النيب ،واإلمجاع عاصي الشهوانية بالسنةأهل البدع شر من أهل املإن "        
اخلوارج وى عن قتال أئمة الظلم، وقال يف أمر بقتال  -صلى اهللا عليه وسلم -

  1اهـ}هسولَرو اَهللا بحي هنإِفَ هنعلْال ت{:الذي يشرب اخلمر

  :-فيما معناه -وقال رمحه اهللا        
من سرقة أو زنا أو : ما نهوا عنهفعل بعض : مث إن أهل املعاصي ذنوم "        

 . أو أكل مال بالباطل شرب مخر

، فإن من اتباع السنة ومجاعة املؤمنني ترك ما أمروا به: وأهل البدع ذنوم        
اعه واتب -صلى اهللا عليه وسلم -اخلوارج أصل بدعتهم أم ال يرون طاعة الرسول

ال يرون  وكذلك الرافضة. خالف ظاهر القرآن عندهم، وهذا ترك واجبفيما 
  2اهـ..."، وهذا ترك واجبعدالة الصحابة وحمبتهم واالستغفار هلم

لقد أحدث كثري من املسلمني يف دينهم من البدع واخلرافات ما ال يرضاه         
قصد  قد كانو ة،أن البدع تروج كأا سن املؤمن اليوم خباصة اهللا ورسوله، ويرى

أرادوا بذلك خريا فلم يدركوه، فمنهم من تاب ومنهم  حسنا،يف السابق مروجيها 
ولكن اليوم مل يعد املروجون للبدع من حسن ما يرونه  من مات على ذلك،

عمدا، ويقولون بل حياربون اهللا ورسوله قصدا، ويشتتون صفوف املسلمني  ،حسنا
هم ما تولوا والَّ - جل وعز -م كاذبون، واهللاوهم يعلمون أ على اهللا بغري علم

                                                        

  20/104: جمموع الفتاوى - 1
  . املصدر السبق -  2
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  .ميضرون أنفسهم ويضرون غريهمتطرفني  فأصبحوا

لكبار الذين سعوا يف االرض وكتايب هذا يتناول نقدا علميا هلؤالء املبتدعة ا       
. تكذيب اهللا ورسولهىل إ والدفع م ،عن احلق ا هلمتضليال للناس وابعاد ،فسادا

يا أَيها الَّذين آمنواْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ : الفة لقول اهللا تعاىلحىت اشتهرت املخ
الرسولَ وأُولي اَألمرِ منكُم فَإِن تنازعتم في شيٍء فَردوه إِلَى اللّه والرسولِ إِن 

ريخ كرِ ذَلمِ اآلخوالْيو ونَ بِاللّهنمؤت مأْوِيالً  كُنتت نسأَح59/النساء{-و{-،  
فأصبحوا ألمر اهللا من التاركني، وألمر الرسول من املخالفني، وألمر أويل األمر من 

ليهم، ومل يردوه إىل ه إاخلارجني، وإن تنازعوا يف شيء رجعوا إىل رؤوسهم وردو
  . -صلى اهللا عليه وسلم -اهللا والرسول

تايب هذا مسألة النقد العلمي املوضوعي الذي ولقد تناولت يف سطور ك        
  أقوال أهل العلم القدامىعلى الكتاب والسنة واألثر، وعلى  اعتمدت فيه

لكي يتبني للقارئ الكرمي أن احلق ال وجود  ،- متوكال على اهللا تعاىل -واملعاصرين
 له إال يف الكتاب والسنة بفهم سلف األمة، وأن هؤالء املبتدعة هم أشر اخللق

  .كشف اللثام عن مبتدعة العصر اللئام: واخلليقة، ولقد مسيت كتايب هذا

والرد على أهل البدع وحماربتهم أمر واجب، ونصرة اهللا بدينه أمر حتم         
عقد اإلمجاع عليه، وبيان احلق نفرض، وإظهار أخطاء املبتدعة أمر متفق عليه، وقد ا

  .مان العلم يوجب جلام النارللناس ميثاق أخذه اهللا من أهل العلم، وكت

  :-رمحه اهللا -سئل اإلمام أمحد بن حنبل       
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 إذا  :فقال ؟حب إليك، أو يتكلم يف أهل البدعالرجل يصوم ويعتكف أ "       
، وإذا تكلم يف أهل البدع فإمنا هو للمسلمني قام وصلى واعتكف فإمنا هو لنفسه

 1اهـ"هذا أفضل

  :-رمحه اهللا -تيمية شيخ اإلسالم ابن وقال       
 2اهـ" ن حتذير األمة من البدع والقائلني ا واجب باتفاق املسلمنيإ  "       
  

        مصيبا يف هذا املؤلَّ فإن كنتف ومفبفضل اهللا علي وعلى الناس، فيه فقا و
خمطئا وغري موفق فمن الشيطان ومن نفسي، وال عصمة ألحد بعد  وإن كنت
صلى  -، وكل يؤخذ منه ويرد إال خامت النبيني-هللا عليه وسلمصلى ا -رسول اهللا

  .-اهللا عليه وسلم

  

  

  

                                       ****  
                                                        

  231.233/  28:.ذكره ابن تيمية يف جمموع الفتاوى - 1
  .املصدر السابق -  2
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 إليه والدعوة به والعمل غري، ال الوحي على كله مبين القيم الدين إن        
 قول على بينم -منه نقصان أو زيادة دون نزل كما -إظهاره سبيل يف واجلهاد

 ونصح األمانة، أدى الذي -وسلم عليه اهللا صلى -عليه أُنزِلَ من وتقرير وفعل
 ومل يكسل ومل يفتر ومل جهاده، حق اهللا يف وجاهد الغمة، به اهللا وكشف األمة،
 أفضل عليه - اليقني أتاه حىت وحتقيقه نشره سبيل يف الدنيا يف الراحة طعم يذق

  .-التحيات وأطهر السالم وأزكى الصالة

 أمني؛ رسول خري على األمني الروح به نزل السماء، من خرب والوحي        
       لقوله عباده، من تعاىل اهللا مراد به يقوم الذي للفعل كَيف املطهرة والسنة
  ) 44( يتفَكَّرونَ ولَعلَّهم إِلَيهِم نزِّلَ ما للناسِ لتبيِّن الذّكْر إِلَيك وأَنزلْنا: سبحانه

 خالق أراد كما التعبد يف الكيف بقي نزلت، كما بقيت إذا فالسنة .-}النحل{-
 أفعال من يغري ذلك فإن ،-نقصان أو بزيادة إما - الغريب دخلها وإذا العباد،
 بغري فعبِد تعاىل، اهللا أراده مبا التعبد صالحية وحجبت ،- دعوة وفعال قصدا - العباد

  .أراد ما وبغري نزلأ ما

 وإمنا -فحسب لذاته ال -اخلرب تصيب اليت العلل وأخطر ضمن من وكان        
 عليها حكم اليت واحملدثات البدع هذه هي: فعله على وللقائم له وللناقل للسامع
 ولو واحدة منها يستثن ومل ضاللة، كلها أا - وسلم عليه اهللا صلى -اهللا رسول

 فإا والسنة، للكتاب موافق صحيح بفعل تقترن مل إذا فالنية ل؛الفاع نِية صفاء مع
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 بتبيينه وكُلِّف القيم الدين ذا جاء ملن والطاعة والسمع االنقياد لفقدان شيء، ال
  .-وتعاىل سبحانه -اهللا وجه ا نلقى منا شهادة ؛ -فعل وقد -

 قول على حكْما -"البدعة" كلمة أمساعهم على ذكرت إذا الناس، من كثري        
 وجوههم، وتحمر هذه، بدعتهم عليهم إلنكارك جلودهم اقشعرت ،-فعل أو

 يريدون وكأم خلفهم، من خينقهم أحدا وكأن عيوم، وتتبرقَق أوداجهم، وتنتفخ
  .} ضاللَة بِدعة كَلُّ{ :قوله -وسلم عليه اهللا صلى -اهللا رسول على يردوا أن

  وشرعا؟ لغة البدعة هي ماف        
 ما قُلْ: تعاىل قوله ومنه سابق، مثال غري على املخترع الشيء: لغة البدعة        

ا كُنتعبِد نّلِ مسنعمت - عنه اهللا رضي - عمر قول ومنه -}9.األحقاف{-الر 
  .هذه البدعة

  :-رمحه اهللا -رجب ابناإلمام  قال        
 يف ذلك فإنما البدع، بعض استحسان من السلف كالم يف وقع ما وأما"         

 يف الناس مجع ملّا -عنه اهللا رضي - عمر قول ذلك فمن الشرعية، ال اللغوية البدع
: فقال كذلك، يصلون ورآهم وخرج املسجد، يف واحد إمام على رمضان قيام

     1اهـ".هذه البدعة نعمت

  :-ه اهللارمح الشاطيب قال كما - شرعا والبدعة        

                                                        

ما جاء يف األخذ  باب  .حوذيكذلك لالستفادة حتفة األراجع . جامع العلوم واحلكم -  1
  .بالسنة واجتناب البدع
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 يف املبالغة عليها بالسلوك يقصد الشرعية، تضاهي خمترعة الدين يف طريقة"         
                                       1اهـ".- تعاىل -هللا التعبد

  :                                               -اهللا رمحه -فقوله        
  تخترع  فيه ألنها بالدين وقيدت السبيل، والطريق، الطريقة :الدين يف طريقة        
  .                                      صاحبها يضيفها وإليه

  .              سابق مثال غري على ابتدعت طريقة: أي خمترعة،        
 يف تكون أن غري من الشرعية الطريقة تشابه أنها: يعين ،الشرعية تضاهي        

  .                  معينة وهيئات كيفيات التزام من كذلك؛ احلقيقة
 يف والتنوع الزيادة مع تعاىل هللا التعبد يف املبالغة: عليها السلوك بقصد        

 ذلك يف والترغيب العبادة إىل االنقطاع على حيثّ: فيها الدخول أصل ألنّ العبادة،
  . عنه والدفاع

                                              
  :-اهللا رمحه -رجب ابن اإلمام قال        
 يرجع الدين من أصل له يكن ومل الدين إىل ونسبه شيئًا أحدث من فكل"         

    2اهـ".بريء منه والدين ضاللة، فهو إليه

  :- أيضا رمحه اهللا -وقال        
 ما فأما عليه، يدل الشريعة يف له لأص ال مما أحدث ما: بالبدعة واملراد"         

                                                        

  37/ 1. االعتصام - 1
   265:  ص.جامع العلوم واحلكم  - 2
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   1اهـ".لغة بدعة كان وإن شرعا، ببدعة فليس عليه يدل الشرع من أصل له كان

  :-اهللا رمحه -حجر ابن اإلمام قال        
 الشرع من له دليل وال أُحدث ما: }ضاللَة بِدعة كُلُّ{بقوله واملراد"         

                              2اهـ".عام وال خاص بطريق

   :للبدعة الشرعي واملعىن اللغوي املعىن        

 واخلصوص العموم بينهما فالعالقة الشرعي، املعىن من أعم اللغوي املعىن        
 عليه يطلق ما كل وليس بدعة، أا لغة عليها يطلق الشرع يف بدعة كل إذ املطلق؛

  .الشرع يف بدعةً بدعةٌ أنه اللغة يف
 بِدعة كُلُّ{: الوارد للحديث الضاللة؛ لصفة مالزمة الشرع يف والبدعة        

  . الضاللة لوصف مالزمة كلها فليست اللغوي مبعناها البدعة وأما ،}ضاللَة
                                                                       

 تضاهي خمترعة الدين يف طريقة عن عبارة: البدعة أن القول، وخالصة        
 على وهذا ،-وتعاىل سبحانه - هللا التعبد يف واملبالغة عليها السلوك بقصد الشرعية

.                                                       بالعبادات خيصها وإمنا البدعة، معىن يف العادات يدخل ال من رأي
 ما ومنها الشريعة يف أصل ماله فمنها -تنقسم الدين يف الطرائق كانت وملا        
: أي املخترع، القسم وهو باحلد املقصود هو ما منها خص -فيها أصل له ليس

                                                        

  .املصدر السابق - 1
  .254/  13. فتح الباري  - 2
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 أا خاصتها إمنا البدعة إذ الشارع، من تقدمها مثال غري على ابتدعت طريقة
 أنه الرأي لبادي ظهر ما كل عن انفصلت القيد وذا الشارع، رمسه عما خارجة

 الفقه وأصول اللغة ومفردات والتصريف النحو كعلم بالدين، متعلق هو مما رعخمت
 األول الزمان يف توجد مل وإن فإا للشريعة؛ اخلادمة العلوم وسائر الدين، وأصول
 هادية اللسان وعلوم منقول، القرآن بإعراب األمر إذا الشرع، يف موجود فأصوهلا
 الدالة الشرعية باأللفاظ التعبد فقه أا ذاًإ فحقيقتها والسنة، الكتاب يف للصواب

  .                                         وتؤدى تأخذ كيف معانيها على
 اتهد عند تكون حىت األدلة كليات استقراء معناها إمنا الفقه وأصول        

 الكالم، علم وهو الدين، أصول وكذلك امللتمس، سهلة الطالب وعند عني نصب
 به، يتعلق وما التوحيد يف عنها ينشأ ما أو والسنة القرآن ألدلة تقرير حاصلة مناإ

  . العبادية الفروع يف ألدلتها تقريراً الفقه كان كما
 على ا ملبساً يكون حىت السنة ا ليضاهي خيترعها إمنا البدعة وصاحب        

 ال بأمر االستتباع يقصد ال اإلنسان إذ بالسنة، عليه تلتبس مما هي تكون أو الغري،
 وال ضرراً، وال نفعاً االبتداع ذلك يف به يستجلب ال ذاك إذ ألنه املشروع، يشابه
  .  إليه غريه جييبه

 االقتداء بدعوى ولو التشريع ختيل بأمور لبدعته ينتصر املبتدع جتد ولذلك        
   1اهـ".اخلري أهل يف منصبه املعروف بفالن

    

                                                        

  54: ص. االعتصام -  1
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  :                              ثالث أقسام النوع حيث من والبدعة        
  .                    خمتصرة عرفناها وقد احلقيقية البدعة: األول        
 جهة ومن قائم، األصل جهة من عليها فالدليل ،اإلضافية البدعة: الثاين        

                          .قائم غري التفاصيل أو األحوال أو الكيفيات
  :                                           قسمان اإلضافية والبدعة       
  .حقيقية تعد البدعة تكاد حىت احلقيقة من يقرب ما        
  .حمضة سنة يعد يكاد حىت منها يبعد ما        
 نهولك مشروعا، يكون قد العمل أن: -اهللا رمحه - الشاطيب اإلمام بني وقد        

  .                                         الذرائع سد باب من البدعة جمرى جاريا يصري

  .                        التركية البدعة: الثالث        
  : -اهللا رمحه -الشاطيب اإلمام قال        
  ". بعينه املبتدع هو تدينا السنة بغري العامل"         
  :أحدمها ضربني على للمطلوبات كالتار: وقال        

 الدواعي من ذلك أشبه ما أو تضييعا أو كسال إما التدين، لغري يتركها أن        
  . األم يف املخالفة إىل راجع الضرب فهذا النفسية،

 بضد تدين حيث البدع، قبيل من الضرب فهذا تدينا، يتركها أن: والثاين        
  .1اهـ" اهللا شرع  ما

            
                                                        

  .املصدر السابق -  1
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 ولكنه مشروعا، يكون قد العمل أن: - رمحه اهللا - الشاطيب اإلمام بني قدل        
  . الذرائع سد باب من البدعة جمرى جاريا يصري

 اهللا رمحه -يقول حيث ماتع، تقسيم الشاطيب األصويل العالمة كالم ويف        
  .مقلدا أو فيها، جمتهدا: يكون أن البدعة إىل املنسوب خيلو ال : "- تعاىل

 فيه واألخذ دليالً اتهد زعمه الذي بالدليل اإلقرار مع مقلد إما: واملقلد        
  .الصرف كالعامي نظرٍ، غري من فيه له مقلد وإما بالنظر،

  :أقسام ثالثة فهذه        
  :ضربني على األول فالقسم        
 ال وبالعرضِ فلتةً إال يقع ال منه فاالبتداع جمتهدا، كونه يصح أن: أحدمها        

 الفتنة ابتغاَء املتشابه اتباع يقصد مل صاحبها ألن ،زلةً أو غلطةً تسمى وإمنا بالذات،
 إذا أنه عليه والدليل عمدةً، جعله وال هواه، يتبع مل: أي، الكتاب تأويل وابتغاَء

  .به وأقر له أذْعن ،احلق له ظهر
 باستنباط احلري فهو ،اتهدين من أنه العلم مبسبار صحي مل إن وأما: الثاين        
 اهلوى الشرع بقواعد اجلهل مع له اجتمع قد إذ تقدم، كما الشرع خالف ما

 واالقتداِء، اإلمامة مرتبةُ له حتصل قد إذ التبعية؛ وهو األصل؛ يف عليه الباعثُ
 من الرئاسة بح خروج يعسر ولذلك عليه، مزيد ال ما اللذة من فيها وللنفس
 قلوب من خيرج ما آخر الرئاسة حب: الصوفية قال حىت انفرد، إذا القلب

 األمرين هذين إىل وانضاف أصل، من اهلوى إليه انضاف إذا فكيف! الصديقني
 ال متكنا قلبه من اهلوى فيتمكن!  إليه؟ ذهب ما صحة على شرعي ظنه يف دليلٌ
 يف جاء كما صاحبه من الكلب جمرى منه جرىو عنه، االنفكاك العادة يف ميكن
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  .سيئة سنة سن من إمثَ ابتداعه يف آمثٌ أنه ظاهر النوع فهذا الفرق، حديث
  :أيضا يتنوع: الثاين القسم        
 أقر حبيث لكن املستنبطني، من غريه اتبع وإمنا بنفِسه، يستنبط مل الذي وهو        

 مثل فهو قلبه، يف النقداحها متبوعه مقام ا لدعوةبا وقام واستصوا، بالشبهة
 عادى حىت قلبه من املذهب حب متكن ولكنه احلال، تلك إىل ليص مل وإن األول،

  .وواىل عليه
 فقد يكون، ما أعم على ولو استداللٍ، من خيلو ال القسم هذا وصاحب        

 ال أنه عاملٌ وهو لالستدالل عرض ألنه عاميا، كان وإن الشبهة يف نظر مبن يلحق
 مبلغَ اجلملي بالدليل استدلَّ من يبلغ فال ذلك؛ ومع فيه، ينظر ما وال النظر يعرف

  .التمثيل يف بينهما وفرق التفصيل، على استدل من
 فيها طولب إذا حىت وراءها، فوقف مبتدعة، شبهات أخذ: األول إن        

  .يعقل ال ما إىل خرج أو قطع،وان تبلد العلم، مقتضى على باجلريان
 على دليلٌ له يكن ومل فتبعه، البدعة بصاحب الظن فحسن: الثاين وأما        

  .كثري العوام يف القسم وهذا خاصةً، باملبتدع الظن حتسني إال به، يتعلق التفصيل
 فال األصلية، الرباءة على غريه قلد الذي وهو أيضا، يتنوع: الثالث القسم        

  :خيلو
 بني اجلاري التسامع على بناًء منه، بالتقليد أوىل هو من ثَم يكون أن -        

 له وتعظيمهم وغريِه، عاملٍ من دينِهم أمور يف إليه الغفري اجلم إىل بالنسبة اخللق
  .الغري خبالف

 عليه اخللق إقبال يف ليس لكن منه، أوىل هو من ثَم يكون :أوال -        
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 املقلد هذا فتركهم منتصبون، هناك كان فإن الرتبة، تلك يبلغ ما له يمهموتعظ
 لنفسه ورضي تركه بل إليه، بالرجوع أمر من إىل يرجع مل إذ آمثٌ فهو غريهم، وقلَّد

 يف بالدين بعارف ليس من دينه يف قلَّد إذ معذور؛ غري فهو الصفقتني، بأخسر
  .املستقيم الصراط على أنه يظن وهو بالبدعة فعمل الظاهر، حكم

 قد أنه مع الناس، بني اخلامل املقلد هذا إىل منتصبون هناك يكن مل وإن        
 آمث إنه: فيه يقال أن وحيتمل. نظر تأثيمه ففي املستحقني، منصب نفسه نصب

    1اهـ".
  

 وعن البدعة معىن عن - تعاىل اهللا رمحه - عثيمني بن صاحل اإلمام وسئل        
    : -وسلم عليه اهللا صلى -النيب قول معىن وما حسنة؟ بدعة هناك هلو ضابطها؟

 }نم ني سالمِ فةً اِإلسنةً سنس؟} ح  

  :اجلواب        
  : فقل شئت وإن ،-اهللا يشرعه مل مبا هللا التعبد -ضابطها شرعا البدعة"        
 الراشدون؛ خلفاؤه وال -وسلم عليه اهللا صلى - النيب عليه ليس مبا تعاىل هللا التعبد "

 ما الدّينِ من لَهم شرعوا شركَاُء لَهم أَم: تعاىل قوله من مأخوذ األول فالتعريف
أْذَنْ لَمي بِه عليه -النيب قول من مأخوذ الثاين والتعريف ،-}21.الشورى{- اللَّه 

 بعدي من الْمهديني الراشدين لَفاِءاخلُ وسنةَ بِسنيت علَيكُم{ :- والسالم الصالة
 تعبد من فكل ،} اُألمورِ ومحدثات وإِياكُم بِالنواجِذ علَيها وعضوا بِها تمسكوا
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 - وسلم عليه اهللا صلى - النيب عليه يكن مل بشيء أو اهللا، يشرعه مل بشيء هللا
 اهللا بأمساء يتعلق فيما تعبدال ذلك كان سواء ،مبتدع فهو الراشدون وخلفاؤه
 العادة تتبع اليت العادية األمور أما. وشرعه بأحكامه يتعلق فيما أو ،وصفاته
 ولكن اللغة، يف بدعة تسمى كانت وإن الدين يف بدعة تسمى ال فهذه ،والعرف
 عليه اهللا صلى -اهللا رسول منها حذر اليت هي وليست الدين يف بدعة ليست
  .- وسلم

 ،الشرع توافق اليت هي احلسنة والسنة أبدا، حسنة بدعة الدين يف ليسو        
 أو تركها، بعد يبعثها أو ا العمل يبدأ أي بالسنة اإلنسان يبدأ أن تشمل وهذه
  :أشياء ثالثة فهذه به متعبد ألمر وسيلة يكون يسنه شيئًا يفعل

   النيب فإن ،احلديث سبب له ويدل العمل ابتدأ من على السنة إطالق: األول        
 صلى -عليه قدموا الذين القوم على التصدق على حثّ -وسلم عليه اهللا صلى -
 األنصار من رجل فجاء التصدق على فحثّ وفاقة، حاجة يف وهم -وسلم عليه اهللا

 فقال -والسالم الصالة عليه -النيب حجر يف فوضعها يده أثقلت قد فضة من بِصرّة
 وأَجر أَجرها فَلَه حسنةً سنةً اِإلسالمِ في سن من{ :-وسلم هعلي اهللا صلى - النيب
نلَ ممشرع ابتداء ال عمل ابتداء سنة سن الرجل فهذا. } بِها ع.  

 سنها عنه يقال فهذا ،فأحياها اإلنسان فعلها مث تركت اليت السنة: الثاين        
  .ندهع من يشرعها مل كان وإن أحياها مبعىن

 الكتب وطبع املدارس بناء مثل مشروع ألمر وسيلة شيئًا يفعل أن: الثالث        
 صلى -النيب قول يف دخل هذا فكل ،لغريه وسيلة ألنه ولكن بذاته يتعبد ال فهذا



     
 

 24 

 عملَ من وأَجر أَجرها فَلَه حسنةً سنةً اِإلسالمِ في سن من {:-وسلم عليه اهللا
  1اهـ".أعلم واهللا. }بِها

 املعىن عظيمة مجعة، خطبة يف -اهللا حفظه -الشيخ آل حسني الشيخ وقال        
  :الداللة قوية

: أساسيتني وركيزتني عظيمني أصلني على مبين اإلسالم دين اإلميان، إخوة"        
 وهو هللَّ وجهه أَسلَم من بلَٰى املصطفى، هلدي واإلتباع -وعال جل -هللا اإلخالص

ِسنحم فَلَه هرأَج ندع بِّهلَا رو فوخ هِملَيلَا عو مونَ هنزحالبقرة{- )112( ي{ - .  

        ل احملمود اإلتباع به يكون طريق وخريداء به وحيصطريق هو املنشود االقت 
 والفالح اخلري وإشعاع ىواهلد النور ومصدر الصايف الَمعني هو طريقه إذ نبينا؛

 إليها يدعو كربى وفتنةٌ عظمى بليةٌ عنه اجلنوح أو الطريق هذا عن والبعد والزكاء،
عدو ةاألم زبه، إبليسلّ وحيلَهم أو لدينهم املسلمني بعضِ جهلَ يستغاهلوى، مع م 

 انيةرهب هلم يحدث مبحمود، ليس ما هلم ويحسن مبشروع، ليس ما هلم فيزين
 لآلراء التعصب هلم يسوغ املطهرة، السنة علم عن م تنأى حمدثة وشرائع مبتدعة

 سواِء عن بعض احنرف وبذا احلق، وسبيلِ الدليل واتباع املرِء بني ليحولَ والرجال
 يعرفون وال وباطلٍ، حق بني يفرقون ال وأصبحوا الدين، حقيقةَ فشوهوا السبيل،

ها، من ةالسنفظنوا خالف ا احلسنقبيح ا، والقبيحاملوىل قول فيهم فصدق حسن          
 في سعيهم ضلَّ الَّذين )103( أَعمالًا بِالْأَخسرِين ننبِّئُكُم هلْ قُلْ: -وعال جل -

اةيا الْحينالد مهونَ وبسحي مهونَ أَنِسنحا يعنهلم يفتح فما -}الكهف{-) 104( ص 
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 إالّ البدع طُرقِ من طريقًا هلم يزين وال ولَجوه، إال الضالل من بابا الشيطان
  . سلكوه

 لبنيانه تقويضا وأشد للدين فسادا أعظم الشرك بعد شيَء ال املسلمون، أيها        
 وتنخر الغنم، يف ئبالذ فتك به تفتك فهي البدع؛ من األمة لشمل تفريقًا وأكثر

 يف والنار الدم يف السرطان سريان كيانه يف وتسري احلب، يف السوس خنر فيه
 سائغةً لقمةً وجعلتم مشلهم، شتت وأحزابا، شيعا املسلمني جعلَت اهلشيم،

ـٰ وأَنَّ املستبني، واهلديِ املستقيم الصراط عن البعد فيها إذ ألعدائهم؛ ذَاه 
 وصاكُم لكُمذَٰ سبِيله عن بِكُم فَتفَرق السبلَ تتبِعوا ولَا  فَاتبِعوه مستقيما صراطي

بِه لَّكُمقُونَ لَعتاألنعام{-) 153( ت{- .  
 يف املتضافرة واألدلة املتكاثرة النصوص جاءت -اإلميان إخوة -هنا ومن        

  .واآلخرة الدنيا يف عاقبتها سوِء وكشف البدعة من لتحذيروا السنة اتباع وجوبِ
 يقول االبتداع، خطَر وكبري االتباع ثواب عظيم لنا يبين ربنا كتاب فهذا        

 وجوه تبيض"  :- عنهما اهللا رضي -عباس ابن قال. وجوه تبيض يوم: سبحانه
 تفريق البدع أن مبينا - شأنه عز ويقول ؛"البدع أهل وجوه وتسود السنة، أهل

 شيعا وكَانوا دينهم فَرقُوا الَّذين إِنَّ: -املرسلني سيد هدي عن وخروج للدين
تلَّس مهني مٍء فيا  شمإِن مهرإِلَى أَم اللَّـه م ثُمبِّئُهنا يوا بِملُونَ كَانفْع159( ي (

 اَألهواِء أَصحاب هم{ :مرفوعا -عنها اهللا رضي - عائشة عن جاء -}ألنعاما{-
   .انتهت اخلطبة بتصرف يسري"} اُألمة هذه من والضاللَة والبِدعِ

 يكادون ال املعول، ذا متمسكون واملبتدعة للهدم، معولٍ أول البدعة        
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 فَحسبه  بِالْإِثْمِ الْعزةُ أَخذَته هاللَّ اتقِ لَه قيلَ ذَاوإِ: تعاىل قال أمنلة، قيد عنه حييفون
منهج  لَبِئْسو ادهكذلك تعاىل وقال ؛-}البقرة{-)206( الْم :هّلوا نلَّٰى موت هلصنو 
منهج اَءتسا وريصالنساء{-)115( م{ -.  

  :-تعاىل اهللا رمحه -باز بن العزيز عبد ةالعالم اإلمام الشيخ قال        
 على والسالم والصالة النعمة، علينا وأمت الدين، لنا أكمل الذي هللا احلمد"         

  :بعد أما والرمحة، التوبة نيب حممد ورسوله نبيه
 تينِعم علَيكُم وأَتممت دينكُم لَكُم أَكْملْت الْيوم: تعاىل قال فقد        

يتضرو لَكُم لَاما الْإِسين3.املائدة{- د{-.  
           اللَّـه بِه يأْذَن لَم ما الدّينِ مّن لَهم شرعوا شركَاُء لَهم أَم: تعاىل وقال        
  .-}21.الشورى{-
 صلى - اهللا رسول أن: -عنها اهللا رضي -عائشة أمنا عن الصحيحني ويف        

  .} رد فَهوِ منه لَيس ما أَمرِنا يف أَحدثَ من{ :قال -وسلم عليه اهللا
  .}رد فَهو أَمرنا علَيه لَيس عمالً عملَ من {:مسلم لفظ ويف        
 -وسلم عليه اهللا صلى - النيب أن اهللا عبد بن جابر عن مسلم صحيح ويف        

 وخير اِهللا، كتاب احلْديث خير فَإِنَّ بعد، أَما{ :اجلمعة يوم خطبة يف يقول كان
 وكُلَّ محدثاتها، اُألمورِ وشر ،-وسلّم علَيه اُهللا صلّى -محمد هدي اهلَديِ
ةعاللَةٌ بِدض{.  
 أن ىعل صرحية داللة تدل وهي كثري، املعىن هذا يف واألحاديث واآليات        
       نبيه يتوف ومل نعمته، عليها وأمت دينها، األمة هلذه أكمل قد -وتعاىل سبحانه -  اهللا
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 اهللا شرعه ما كل لألمة وبني املبني، البالغ بلغ ما بعد إال - والسالم الصالة عليه -
 الناس حيدثه ما كل أن -وسلم عليه اهللا صلى -وأوضح وأعمال، أقوال من هلا

 من على مردود بدعة فكله وأعمال أقوال من اإلسالم دين إىل وينسبونه بعده
 -وسلم عليه اهللا صلى -اهللا رسول أصحاب عرف وقد قصده، حسن ولو أحدثه،

 ذكر كما منها، وحذروا البدع فأنكروا بعدهم، اإلسالم علماء وهكذا األمر، هذا
 والطرطوشي وضاح كابن البدعة، وإنكار السنة تعظيم يف صنف من كل ذلك
   1اهـ".وغريهم شامة وأيب

  :- املصدر نفس يف اهللا رمحه -وقال        
 السلف وعن - وسلم عليه اهللا صلى -اهللا رسول أصحاب عن ثبت وقد"         

 يف زيادة ألا إال ذاك وما منها، والترهيب البدع، من التحذير: بعدهم الصاحل
 يف زيادم يف والنصارى اليهود من اهللا بأعداء وتشبه اهللا، به يأذن مل وشرع الدين،
 واامه اإلسالمي للدين التنقص الزمها وأن اهللا، به يأذن مل ما فيه وابتداعهم دينهم
 لقول واملصادمة الشنيع واملنكر العظيم الفساد من هذا يف ما ومعلوم الكمال، بعدم
  الرسول ألحاديث حيةالصر واملخالفة ؛دينكُم لَكُم أَكْملْت الْيوم :- وجل عز -اهللا
  .منها واملنفرة البدع من احملذرة -والسالم الصالة عليه -
 إنكار يف احلق لطالب ومقنع كفاية األدلة من ذكرناه فيما يكون أن وأرجو        

                                                        

              - رمحه اهللا -منقول من موقع الشيخ. حكم االحتفال بليلة النصف مكن شعبان -  1
  "مالءات الشيخ إ" 
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  1اهـ".البدع هذه

 منها، واحلذر البدع اجتناب واجلماعة، السنة أهل أصول بعض يف وجاء        
  :يقول إذ - تعاىل اهللا حفظه -املدخلي هادي بن ربيع العالمة للشيخ

 شاكل ما أو فقهه أو وعبادته، عقيدته يف املستقيم الصراط ترك فمن"         
. إليه عويد شيطان منها واحد كل على اليت الطرق هذه من طريقا سلك ذلك،
 الصالة عليه -اهللا رسول منها حذر وقد والضالالت، البدع من احلذر فاحلذر
  } ومسلم البخاري رواه{ . } رد فَهوِ منه لَيس ما أَمرِنا يف أَحدثَ من{  :- موالسال

 قول تال البدع، أهل من -أيضا - وسلم عليه اهللا صلى -اهللا رسول وحذر        
 أُم هن محكَمات آيات منه الْكتاب علَيك أَنزلَ الَّذي هو: -وتعاىل تبارك -اهللا

 ابتغاَء منه تشابه ما فَيتبِعونَ زيغٌ قُلُوبِهِم في الَّذين فَأَما  متشابِهات وأُخر الْكتابِ
ةنتاَء الْفغتابو هأْوِيلا  تمو لَمعي أْوِيلَهاللَّ إِلَّا تاآلية هذه تال ملا -}7.عمران آل{- ه 

 اُهللا سمى الَّذين فَأُولَئك منه تشابه ما يتبِعونَ الَذين رأَيت افَإِذ{ :قال
مهذَرات يتتبع وهو إال مبتدعا جتد فال ،} البخاري رواه{ . }فَاحكالم من املتشا 

 اإلسالم علماء كالم من أو -وسلم عليه اهللا صلى -رسوله كالم من أو تعاىل، اهللا
 القدمي يف واقع أمر وهذا يتتبعها، اليت الشبهات هذه مبثل ذلك يف الناس ليضل

 هذه يتبع وهو إال واجلماعة السنة أهل منهج عن منحرفا ترى فال واحلديث،
  ...الشديد األسف مع الفنت الناس قلوب يف ليقذف الشبهات

                                                        

  .املصدر نفس -  1



     
 

 29 

 فقد هذا غري قال ومن شك، ال ضاللة هي كربت، أو صغرت بدعة فكل        
 اهللا صلى - اهللا رسول قاهلا اليت الكلية هذه خالف اجللي، الواضح صالن خالف

 احلْديث خير فَإِنَّ بعد، أَما{ كلها، أو خطبه جل يف ا خيطب وكان - وسلم عليه
اِهللا، كَالم ريخيِ واهلَد يده دمحلّى -ماُهللا ص هلَيع لّمسو-، رشاُألمورِ و 

ثاتدحكُلَّ ها،مو ةعاللَةٌ بِدكُلَّ ، ضو اللَةارِ يف ضمسلم صحيح يف هذا ،} الن 
 ا خطب إذا كان اليت - والسالم الصالة عليه - النيب خطبة هذه جابر، حديث من

 أَو صبحكُم{ : يقول جيش منذر كأنه وجهه وامحر صوته وعال غضبه اشتد
اكُمسا البدع طورةخل - والسالم الصالة عليه -}ماألمة، على وخطرها وشد 

 هلذه ومصادم خمالف هذا سيئة، وبدعة حسنة بدعة: يقول ومن ضاللة؛ وهي
   اهـ".- الشديد األسف مع -اهلوى عن ينطق ال عمن الصادرة الكلية

 من املسلم القارئ تقريب بذلك واملراد باختصار؛ للبدعة تعريف هذا        
 الذي فعل هول على التعرف مث واجلماعة، السنة مهلد معول أكرب على التعرف
 على الطريق قاطعا احلق اهللا لشرع حماربة الناس بني لينشرها عنها ونافح ابتدعها

 -وسلم عليه اهللا صلى -للرسول ومشاقة واالنقياد، اإلتباع بني السنة حقيقة بيان
 بني لوقوعا من النجاة كيف املسلم للقارئ نبني ولكي احلق، للمنهج ومباينة
 أهل منهج حقيقة على للتعرف الالزمة الوقفة من البد وناشرها، البدعة خمالب
.                            املنصورة بالطائفة - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول مساها اليت واجلماعة السنة

 على جتتمع أن من اإلسالمية األمة عصمة سبب هي املنصورة، فالطائفة        
 جعلها حتقيقه، ومنهج احلق عقيدة عن تستغين أن أو احلق عن تنحرف أو الضاللة
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  .وأخراه لدنياه منها يستضيء أن أراد ملن نورا اهللا

 أفرادها لقلة إال بالطائفة -وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول مساها وما       
 وكثر ادهاأفر قل وإن: - نقول واحلق -لكن وسلوكا، وجا عقدا ا املتمسكني
 خذهلا، أو خالفها فيمن يبارك ومل دعوا يف بارك قد تعاىل اهللا فإن أعداؤها،

             اهللا أوجب الذي املستقيم الصراط على ألا هلا ومالزما حليفها النصر وجعل
 الْقُرون من كَانَ فَلَولَا: تعاىل قال عنه، والدفاع للناس وإظهاره مالزمته علينا تعاىل
  منهم أَجنَينا مّمن قَليلًا إِلَّا الْأَرضِ في الْفَساد عنِ ينهونَ بقية أُولُو قَبلكُم من

عباتو ينوا الَّذا ظَلَمرِفُوا مأُت يهوا فكَانو نيرِمجهود{-) 116( م{- .          
              .-}ص{ - هم ما وقَليلٌ الصالحات وعملُوا آمنوا الَّذين إِلَّا: تعاىل وقوله        

الطائفة  أن األخرى، الطوائف من وغريها املنصورة الطائفة بني والفرق        
 والبحث الناس إرضاء على يعمل وغريها وحده، را إرضاء على تعمل املنصورة

  .الصحيح للمنهج املخالفة أفعاهلم تربير أو الرخص، عن هلم

 والصواب احلق تبني والتحذير، التبيني منهج تنهج دائما املنصورة والطائفة        
 كثر وذا عنه، التخلي قصد يناقضه مما وحتذرهم به، ليتمسكوا للناس فيه

 يف السموم فدسوا ضباعها واستأسد أعداؤها، وانتشر حسادها، وعظم خمالفوها،
 قصد حجتها وإضعاف كلمتها لتشتيت أفرادها، بني التفريق حماولني صفوفها
 كسالح استخدموها هدامة، معاول فعال هلم وكانت الناس، أعني يف تصغريها

 جه، فيطمس نوره، يبخس قد عندنا الذي احلق أن استعماهلا يف ظانني فتاك،
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 للبدعة، مكان فال ظاهرة السنة دامت ما وهيهات، هيهات لكن؛ سبيله، وتضيع
 لونيهما حقيقة تبيان الناس على فأشكل واإلغراء، القبول لباس منها لبسواأ ما إال

 عليها بدعة، والبدعة الوحيني، من دليلها هلا سنة، فالسنة صالحيتهما، وحتقيق
 صراط علَٰى إِنك إِلَيك أُوحي بِالَّذي فَاستمِسك: تعاىل قال الوحيني، من دالئل

  .-}الزخرف{-) 44( تسأَلُونَ وسوف ولقَومك لَّك لَذكْر إِنهو )43( مستقيمٍ
  

 زي من تلبسه ملا حقا الناس أضلت اليت اخلطرية البدع أنواع بعض وهذه        
 حلوم وبدعة ،واحد جرأ فله أخطأ إذا اتهد وبدعة ،املوازنات كبدعة الشبهات

  .لها أقوال حق أريد ا باطل، وكلها أو جوغريها...مسمومة العلماء
  
  
  
  
  
  
  

  
  ****  
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  املوازنات؟ منهج: معىن        
 نوعا أو حجما أو ثقال إما الشيء، وزن من يتحقق أي يزن، وزن: نقول        
  .اللغوي املفهوم يف هذا كيفا، أو كَما أو عددا، أو
 دون ببعضها ومقارنتها املتضادات قياس فهو: االصطالحي املفهوم يف أما        

 إظهار مع املُنتقَد أقوال استقراء هو: - العملي باملعىن -أي منها، الغالب إىل امليل
 املُنتقد حق يف فينبغي وحمدثات، بدع فيها ظهر فإن ومساوئها، أقواله حماسن
  :-اآلخر عن أحدمها يستغين ال - واجبان

 بنقد هلا التعرض دون فقط األخطاء تلك يظهر أن: زعموا األول الواجب        
  .إبطال أو
 التستر قصد منها التقليل دون كلها احملاسن تبني أن: زعموا الثاين والواجب        

 من ال الكرام، مر الناس بني لتمرمع ذكر احملاسن  واحملدثات، البدع تلك على
 املخالفني عند املقصود ألن -باهللا إال قوة وال حول وال -يشنع من وال يعارض
 الناس ألف وقد وجهه ماء إسقاط ينبغي وال ،... وله وله، له، أن بالنقد،

م وقصصه، ملواعظه االستماعفوا وأهذا من باهللا وأعوذ الشاشات؛ على رؤيته أل 
 املعمور؛ اءأحن كل يف كُثر أتباع وله ،خاصة العصر هذا يف ظهر الذي اهلدام النهج

 التقعيد يف السبق له كان والذي العرعور، عدنان الكبري الداهية: كربه توىل والذي
  : القواعد هذه ومن والرد، للنقد أصوال القواعد هذه من وجعل اخلطري، املنهج هلذا



     
 

 33 

  ...جنرح وال نصحح        
  ...أُجرت دعوت وإذا حوكمت، حكمت إذا        
  ...والسيئات احلسنات ذكر واإلنصاف العدل من        
  ...الطعن وحيرم التخطئة جتوز        
 باملعروف األمر بني منيع جدار إقامة ا يريد اليت اللبنات هذه من وغريها        

  .، وإبعادهم عن أهل العلم أهل احلقالناس عن احلق وحجب املنكر، عن والنهي
 واجلماعة، السنة أهل ألصول والتخريب لهدمل معاول كلها القواعد هذه        

 هداهم -وأتباعه أقرانه وبدع بدعه على للتستر إال كربها املبتدع هذا توىل وما
  .-اهللا

 الكتاب يف أصل هلا اليت العملية العلمية املناهج من املوازنات منهج هل        
  :العلم أهل عند اجلواب -استنباطا أو نصا سواء -واإلمجاع؟ والسنة

 فيما -تعاىل اهللا رمحه - األلباين الدين ناصر حممد ادد اإلمام الشيخ قال        
 اجلديدة البدعة هذه حول األفراد من كثري بني املناقشات ساحات يف اليوم يطرح

  .الرجال نقد يف "املوازنة "املسماة

 فهنا رخيية؛تا ترمجة املنتقد الشخص ترمجة يف يكون أن إما النقد: أقول أنا"         
 كان إذا أما وشره، خريه من باملترجم يتعلق مبا يقبح وما حيسن ما ذكر من البد

 عندهم علم ال الذين عامتهم وخباصة املسلمني حتذير هو الرجل بترمجة املقصود
 حسنة مسعة له يكون قد بل الرجال، ومثالب الرجال ومناقب الرجال بأحوال
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 ال ذاك حني.. الرجل هذا عن ذلك من شيئا فونيعر ال العامة عند ومقبولة وجيدة
 النصيحة ذاك حني املقصود ألن ذلك ،املوازنةبِ اليوم مسيت اليت البدعة ذه تأتى

  . الكاملة الوافية الترمجة هو وليس
 احملدث املبدأ هذا إطالق ببطالن يشك ال النبوية والسرية السنة درس ومن        
 الصالة عليه -الرسول أحاديث من النصوص عشرات دجن ألننا ،املوازنة وهو اليوم

 تستلزم وال النصيحة تستلزم اليت للمناسبة بالشخص املتعلقة السيئة يذكر - والسالم
 أكثر ذلك يف واألحاديث منه، الناس نصح يراد الذي للشخص كاملة ترمجة تقدمي

 إن أكثر أو مثاال نذكر أن من بأس ال ولكن العجالة، هذه يف تستحضر أن من
  ..." ذلك تيسر

 أَخو بِئْس{ -وسلم عليه اهللا صلى -الرسول قول األلباين الشيخ ذكر مث        
ةشريالع تا{ :- وسلم عليه اهللا صلى - الرسول وقول ؛}أَنة أَماوِيعلوك، معفَص 

  } مسلم رواه{ . } عاتقه عن الْعصا يضع فَال جهم أَبو وأَما
 فيما املهم ولكن: قال من مث املوازنات، وجوب عدم على دليالن وأما        

 بدعة ابتدعوا الذين هؤالء إن: اجلواب ختام يف أقول أن السؤال، ذا يتعلق
 والسنة القولية السنة السنة، وخيالفون الكتاب خيالفون شك بال هم املوازنات،

 فقهنا يف ننتمي أن رأينا هذا أجل من الصاحل، السلف منهج وخيالفون العملية،
 ال لم؟ الصاحل؛ السلف إىل -وسلم عليه اهللا صلى - نبينا ولسنة ربنا لكتاب وفهمنا
 من جاؤوا ممن -اخل...و -وأعلم وأورع أَتقى أم أعتقد فيما املسلمني بني خالف
 -األوىل خصال أدلة من وهى - الكرمي القرآن يف ذكر -وجل عز -اهللا بعدهم،
 إِلَّا الْقَولِ من بِالسوِء الْجهر اللَّـه يحب لَّا: متظلم ذكرها اليت األمثلة يف يقصد
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 ظلمين، فالن املظلوم قال فإذا -}النساء{-) 148( عليما سميعا هاللَّ وكَانَ ظُلم من
   أخي؟ يا حماسنه أذكر: له أفيقال

 الزمان، هذا يف الساحة يف يطرح ما أعجب من احلديثة الضاللة هذه واهللا        
 هذه واتباع احملدثة هذه إحداث على الشباب هؤالء محل الذي أن اعتقادي يف وأنا

 كان من وإال الظهور؛ يقصم الظهور حب: قيل وقدميا الظهور، حب هو البدعة
 اجلرح أئمة كتب هذه الصاحل، السلف ولسرية للسنة ودارسا للكتاب دارسا

 وضاع كذاب فيه يقول ضعيف، فيه يقول للشخص، يترجم احينم والتعديل،
 لوجدت جوايب ابتداء إليها أحملت اليت ترمجته إىل رجعت لو لكن احلفظ، سيء

 املوضوع لكن السبعة، الفقهاء من فقيها جتده ورمبا صاحلا، زاهدا متعبدا الرجل
 أو مناقب من عليه كان ما بكل حتيط ترمجة اإلنسان هذا ترمجة موضوع ليس اآلن
 القول هو القول هذا ولعل -أقول أنا باختصار، لذلك أوال، ذكرنا كما مثالب من

 أردنا إذا ما بني التفريق هو: -الطائفتني بني جترى اليت املناقشات هذه يف الوسط
 كان إذا أو لألمة النصح أردنا إذا أما مساوئه، و حماسنه فنذكر للرجل نترجم أن

 من تبديع من حتذير من املقام يقتضيه ما فنذكر االختصار،و اإلجياز يقتضى املقام
 اإلنسان، ذاك يف متحققة التكفري شروط كان إذا أيضا تكفري من ورمبا تضليل،

  . الشباب هؤالء اليوم فيه خيتلف الذي احلق أنه أعتقد ما هذا
 احلاضر العصر يف اليوم والتعديل اجلرح راية حامل إن: أقول وباختصار        

 أبدا بعلم عليه يردون ال عليه يردون والذين ربيع، الدكتور أخونا هو وحبق،
 رب هللا واحلمد كفاية، القدر وذا السؤال، جواب هو هذا. معه والعلم
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   1اهـ".العاملني
                                                    .               

  : التايل السؤال -اهللا رمحه - زبا بن العزيز عبد العالمة وسئل        
 ذكر الواجب من هل وكتبهم، البدع أهل نقد يف السنة أهل ملنهج بالنسبة      

                          ؟ مساوئهم فقط أم ومساوئهم، حماسنهم

  :                                       فقال -تعاىل اهللا رمحه -فأجاب        
 فيها أخطأوا اليت األخطاء وبيان للتحذير املساوئ نقد: العلم أهل كالم "        

  ..."                                                             منها للتحذير

 ببدعته مبتدعا انتقدت إذا أنك: املوازنة يوجبون أناس فيه: آخر فسأله        
              ؟ لمهتظ ال حىت حسناته تذكر أن جيب منه، الناس لتحذر

  :-اهللا رمحه -الشيخ فأجاب        
 وجدت السنة؛ أهل كتب قرأت إذا وهلذا بالزم، هو ما بالزم، هو ما ال؛"         
 يف ،األدب كتاب يف ،- العباد أفعال خلق -البخاري كتب يف اقرأ التحذير، املراد

 خزمية، البن ،-التوحيد - كتاب أمحد، بن اهللا لعبد - السنة -كتاب ،-الصحيح -
 للتحذير يوردونه ذلك؛ غري إىل..  البدع أهل على الدارمي سعيد بن عثمان رد
 باطلهم، من التحذير املقصود..  حماسنهم تعديد املقصود هو ما باطلهم، من

 حسناته، بطلت تكفره؛ بدعته كانت إذا كفر، ملن بالنسبة هلا قيمة ال وحماسنهم

                                                        

    .من موقع العالمة ربيع بن هاديمنقول . شريط مسعي. الدفاع عن السنة وأهلها - 1
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 اليت واألغالط األخطاء بيان هو فاملقصود خطر؛ على فهو تكفره؛ ال كانت وإذا
                                                                          1اهـ".منها احلذر جيب

  
 رمحة تعاىل اهللا رمحه -األلباين الدين ناصر حممد العالمة اإلمام وسئل        

   -واسعة
 من كثرية، أشياء مجعوا هؤالء الشباب أو هؤالء إخواننا شيخنا يا احلقيقة "        
  :                                                           قوهلم ذلك

 مل أو للسنة، وحربه ابتداعه بان قد مبتدع رجل يف يتكلم أن أراد ملن بد ال"       
 يف تكلمي ال واجلماعة السنة أهل مبنهج تتصل مسائل يف أخطأ لكنه كذلك، يكن
 احلسنات بني املوازنة يف بالقاعدة يسمونه وما حسناته، بقية ذكر من إال أحد ذلك

 الرأي، هذا يرون الذين بعض من ورسائل الباب هذا يف كتب وألفت والسيئات،
 هل السيئات، وذكر احلسنات ذكر من والبد النقد، يف األولني منهج من البد بأنه
        منكم نريد األمر؟ هذا فيها يطلق ال مواضع اكهن أو إطالقها على القاعدة هذه

  ".    خريا اهللا وجزاكم األمر؛ هذا يف التفصيل -فيكم اهللا بارك -
       .                         .                                  .                                   

  :-عليه اهللا رمحة -األلباين الشيخ فأجاب        
 يفعلون السلف كان هل سلف؛ من اتباع يف خري وكل: هو التفصيل"         

  "                                                   ذلك؟

                                                        

  سبل السالم  :منقول من موقع. منهج السلف يف النقد والتحذير -  1
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 مثل املواضع، ببعض -شيخنا اهللا حفظك -يستدلون هم: السائل فقال        
 ببعض يستدلون بيث،خ رافضي احلديث، يف ثقة فالن مثال، الشيعة يف األئمة كالم
 آالف إىل النظر دون بكاملها القاعدة عليها يقيموا أن ويريدون املواضع، هذه

                           خبيث؟ متروك، كذاب، فيها اليت النصوص

  :- اهللا رمحه - األلباين الشيخ فقال        
 أو عامل أو حلصا برجل باحلديث العامل يتكلم حينما املبتدعة، طريقة هذه"         

 يرجع وأنه فقيه، وأنه صاحل وأنه مسلم أنه يقول هل احلفظ، سيء عنه فيقول فقيه،
 مهمة السابقة القاعدة: احلقيقة أكرب، اهللا ؟... الشرعية األحكام استنباط يف إليه

 إذا اإلنسان أن هلم أين من... الزمان هذا يف خاصة عدة، فرعيات تشمل جدا،
 يعمل ما الزم: داعية غري أو داعية كان إن مسلم، طأخ لبيان مناسبة جاءت
 شيء واهللا، عجيب شيء أكرب، اهللا آخرها، إىل أوهلا من حماسنه ويذكر حماضرة
  ".                                                                        عجيب

        سري -يف الذهيب مكال من: مثال ا يستدلون املواضع وبعض: السائل فقال        
 فوائد الرجل عند يكون أن فوائد على شيخنا تحمل -غريها يف أو النبالء، أعالم
   احلديث؟ مثل املسلمون، إليها حيتاج

  :-اهللا رمحه -األلباين الشيخ فقال       
 يعىن مبعروف، أمر أو منكر، إنكار قضية ليس أستاذ، يا تأديب هذا"         

 على املنكر تنكر هل..}فَلْيغيره منكَراً منكُم رأَى من{ :يقول اعندم الرسول
  "                   حماسنه؟ إيش وحتكى هذا، املنكر
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 ومن وتفعل، تفعل ولكنك أنت اخلطيب بئس: قال عندما أو: السائل فقال        
   ائدها؟فو ذكر اخلمر ذكر عندما -وجل عز - ربنا: قالوا هذا يف العجائب

  :- اهللا رمحه - األلباين الشيخ فقال        
 سبحان تأويله؛ وابتغاء الفتنة ابتغاء منه تشابه ما يتبعون هؤالء أكرب، أهللا"         
   1اهـ".حنن عندنا ما أشياء عندهم يف شايف أنا اهللا،

          
  :   - اهللا رمحه - العثيمني صاحل بن حممد اإلمام، الشيخ فضيلة قول        
 ألن واملساوئ، احملاسن نذكر أن فيجب الشخص، نقوِم أن نريد عندما"        
 ألن فقط، اخلطأ فنذكر شخص، خطأ من حنذر وعندما العدل، امليزان هو هذا

 إذا ألنك احملاسن، نذكر أن فيه احلكمة من ليس التحذير ومقام حتذير، مقام املقام
                                                                     اهـ".مقال مقام فلكل ذباً،متذب سيبقى السامع فإن احملاسن، ذكرت

   
 يف وبارك تعاىل اهللا حفظه -الفوزان صاحل ادد اإلمام الشيخ فضيلة قال        

  :فيه ورد سؤال عن جوابا - عمره
                              ؟ منهم حنذر من حماسن ذكر يلزمنا هل        
  :اإلمام الشيخ فأجاب        
 حماسنهم، تذكر ال ال،...ال هلم، دعوت أنك فمعناه حماسنهم ذكرت إذا"         
 وتقوم، وضعهم تدرس أن َإليك موكوال ليس ألنه فقط، عليه هم الذي اخلطأ أذكر

                                                        

 1 من سلسلة اهلدى والنور 855شريط. 



     
 

 40 

 أن جلأ ومن منه، يتوبوا أن أجل من عندهم الذي اخلطأ بيان إليك موكول أنت
 الذي هذا حنن خريا، جيازيك اهللا: قالوا حماسنهم ذكرت إذا أما غريهم، حيذره
                      1اهـ".نبغيه

  
 كبار هيئة عضو -اللحيدان حممد بن صاحل العالمة الشيخ فضيلة قال        

  : سؤال على جوابا -اهللا حفظه السعودية، العربية باململكة العلماء
 ذكر والضالل البدع أهل من التحذير يف واجلماعة السنة أهل منهج من هل        

                                                           ؟ والعدل اإلنصاف بدعوى ومتجيدهم عليهم، والثناء املبتدعة حماسن

  :-تعاىل اهللا حفظه -الشيخ فأجاب        
 هل ألحدهم؟ حسنة ال الشرك، وأئمة اجلاهلية يف قريش كانت وهل"         
 من مكرمة ذكر السنة يف جاء هل حسنام؟ من حسنة ذكر القرآن يف جاء

                        مكارمهم؟
 الضيف، يكرمون اجلاهلية يف العرب كان الضيف، يكرمون وكانوا        

      .   -وعال جل - اهللا عصى من فضائل تذكر مل ذلك ومع اجلوار، وحيفظون
 خطر، من حتذير مسألة وإمنا واملساوئ، احملاسن تعداد مسألة املسألة ليست        
 معني بن وحيىي حنبل بن كأمحد األئمة أقوال إىل فلينظر ينظر، أن اإلنسان أراد وإذا

  .وشعبة املديىن بن وعلى
: قال هل كذاب،: وقال جمروح شخص عن سئل إذا أحدهم كان هل        

                                                        

 - حفظه اهللا -اليت ألقاها" التوحيد" :شريط مسجل للدرس الثالث من دروس كتاب -  1
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          ؟ الليل يف التهجد كثري املال، بذل يف وجواد األخالق، كرمي ولكنه
...  فيه ولكن: يقولون كانوا هل الغفلة، أخذته: قالوا أو خمتلط، قالوا وإذا        

 أن شخص حذر إذا الزمن، هذا يف الناس من يطلب ملاذا إذن، ؟... فيه ولكن
 قواعد جيهل من دعايات هذه فيه؟ وكان...  فيه وكان...  فيه كان ولكنه: يقال

                                                                      ..   1اهـ.ضياعها من والتنفري املصلحة، حتقيق أسباب وجيهل والتعديل، اجلرح

 هذا على جوابا -اهللا حفظه -العباد احملسن عبد العالمة الشيخ فضيلة قال        
  : السؤال

 أن جيب منه، الناس ليحذر مبتدعا انتقدت إذا أين: السلف منهج من هل "        
                                          أظلمه؟ ال لكي حسناته أذكر

  :- تعاىل اهللا حفظه - اإلمام الشيخ فأجاب       
 منها، وحذرت البدعة وذكرت بدعة من حذرت إذا جيب ما. ال.. ال"         
 أن لإلنسان إمنا احلسنات، وتذكر احلسنات، جتمع أنك يلزم وال املطلوب هو فهذا

                                                                                                                             2اهـ".ا يغتر ال وأنه منها وحيذر البدعة يذكر

       النيب قول يف هل: آخر سؤال على جوابا -تعاىل اهللا حفظه أيضا -وقال        
 وأَبو لَه مالَ ال فصعلوك{ :-عنه اهللا رضي -معاوية عن -وسلم عليه اهللا صلى -

 يف سناتاحل ذكر وجوب عدم على داللة... }عاتقه عن الْعصا يضع فَال جهم
                                                       النقد؟ باب

                                                        

 "سالمة املنهج دليل الفالح" :من شريط -  1

  .تسجيالت املسجد النبوي) 18942( شريط رقم " سنن النسائي "  -  2
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  :فقال        
 ألن عليه، وما ماله مجيع معرفة قضية هي ما القضية ألن داللة، فيه نعم"         
 هذا ألنه عنه، والعدول عنه االنصراف على تبعث اليت النقاط هذه األمر يف املهم
 وهل حسناته، عن يبحث ما بعد إال أحد يذكر ال أنه املقصود هو ما املقصود، هو
 املشورة هذه شخص يف استشري الكالم يعىن ال...  حسنات له ليس أو حسنات له

 وما يعامله، ال أن لإلنسان األوىل أن أو املعاملة هذه يعامل ألن صاحل بكونه تتعلق
 وأما التعامل، عدم ببس إىل حباجة فهو يعامل؟ ال اإلنسان جيعل الذي السبب هو

 صفات وفيه كذا، صفات وفيه طيبة، صفات فيه ويقول حسناته عن يبحث كونه
 على يبعث ما األمر يف املهم ألن بالزم، ليس أنه على يدل احلديث هذا يعىن كذا،
 يصلح ال شيء فيه كان إذا عنه العدول على يبعث أو شيء، فيه ما كان إن الرغبة

                                                                                 1اهـ".ينبغي وال
                                                                                                    

  :               -تعاىل اهللا حفظه -املدخلي هادي بن ربيع اإلمام الشيخ وقال        
 من وأمثاله بعدنان خيدعون الذين العامل يف السلفي الشباب وأنصح "        

 وفتنتهم هؤالء تلبيس من احلذر غاية على يكونوا أن واملبتدعني، احلزبيني
 أهله وحيارب زوراً، السلفي اللباس يلبس الذي عدنان والسيما وشرورهم،

 أشد الرجل هذا من همأحذر البدع، أهل أشد من مثلها يعرف ال حرباً ودعاته
 يف واهللا وهم السلف، طريق يف يسريوا أن وأريد هلم، حباً واهللا وأنفرهم التحذير،

                                                        

  .املصدر السابق -  1
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منه فأحذرهم الفاسد، والكالم واهلراء الباطلة بالقواعد إال يأتيهم ال ألنه عنه، غنية 
  . ءهؤال أمثال من يؤخذ ال اإلسالم أن يعتربوا وأن وتلبيساته، وأكاذيبه أالعيبه ومن
  :وأمثاله املبارك كابن السلف علماء قال وقد        
      1اهـ".دينكم تأخذون عمن فانظروا دين العلم هذا إن"         

        
 بدعهم، ثبتت الذين كتب نقرأ أال جيب اجلامعة الذهبية املقولة ذه فاعتبارا        
  .- تداعواالب اإلحداث -طريقتهم هي تلك مادامت دروسهم نسمع وال
  

 هو ما: -تعاىل اهللا حفظه -الفوزان فوزان بن صاحل الشيخ فضيلة سئل        
   ؟ أشرطتهم ومساع املبتدعة كتب قراءة يف احلق القول
  : اجلواب        
 يرد أن يريد ملن إال أشرطتهم مساع وال املبتدعة، كتب قراءة جيوز ال"         

 ال الذي أو العامي، أو العلم، وطالب املبتدئ، اإلنسان أما. ضالهلم ويبين عليهم
 قراءا؛ له جيوز ال فهذا حاهلا، وبيان الرد ألجل ال فقط، اإلطالع ألجل إال يقرأ
 الضالل أهل كتب قراءة جيوز فال. بشرها فيصاب عليه وتشبه قلبه يف تؤثر قد ألا
   2اهـ".منها والتحذير عليها، للرد العلم أهل من االختصاص ألهل إال

                                                        

كتاب : من أراد التوسع يف هذه املسألة فلريجع إىل. من كتاب دفعي بغي عدنان -  1
           للشيخ ربيع املدخلي. " منهج  أهل السنة واجلماعة يف نقد الرجال والكتب والطوائف"
  .-حفظه اهللا -

 =السلفي األمني موقع من منقول. أشرطتهم ومساع املبتدعة كتب قراءة يف احلق القول - 2
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  :-  اهللا رمحه - العثيمني صاحل بن حممد الشيخ العالمة وقال        
 أو ا، الفتنة من خوفاً كتبهم يف النظر ترك البدع أهل هجران ومن "        

 عليه اهللا صلى -لقوله واجب؛ الضالل مواطن عن فاالبتعاد الناس، بني تروجيها
 يحسب وهو لَيأَتيه الرجلَ إِنَّ فَواِهللا عنه، ينأَفَلْ بِه سمع من{: الدجال يف - وسلم

هأَن نمؤم هبِعتا فَيمثُ معبي بِه نم هاتبوإسناده: األلباين وقال داود أبو رواه{  ؛}الش 
  .}صحيح
 أسب فال عليها للرد بدعتهم معرفة كتبهم يف النظر من الغرض كان إذا لكن        

 الرد على قادراً وكان به، يتحصن ما الصحيحة العقيدة من عنده كان ملن بذلك
 فهو به إال الواجب يتم ال وما واجب، البدعة رد ألن واجباً؛ كان رمبا بل عليهم،
  .      اهـ".واجب

          
  . :                                         -اهللا رمحه -مالك اإلمام وقال        
  1اهـ" .والتنجيم والبدع واءاأله بكت من شيء يف اإلجازات جتوز ال "        

  :-أيضاً-  أمحد اإلمام وقال        
 عليكم كثرياً، وال قليالً األهواء أصحاب من أحد عن تكتبوا أن إياكم "        

  .  2اهـ"والسنن اآلثار بأصحاب

                                                                                                                                    

.-اهللا حرسه -=

   75:ص .األهواء أهل من والتحذير راهلج على اءالعلم اعإمج - 1
  .73/74: ص .نفس املصدر - 2
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 سرق رجل: قلت راهوية، بن إسحاق سألت: قال إمساعيل بن حرب وعن        
 أن قبل أخذ إنه: قلت. به يرمي: قال القدر؟ رأي أو جهم رأي فيه رجل من كتاباً
 عنده رجل: إلسحاق قلت عليه، قطع ال: قال قطع؟ عليه هل به يرمي أو حيرقه
 أحرقته يدي يف صار فلما منه فاستعرته بدعة أو القدر أو اإلرجاء رأي فيه كتاب

  .   1اهـ".شيء عليك يسل: قال مزقته؟ أو

                . :                يقول أيب مسعت: حنبل بن أمحد بن اهللا عبد اإلمام قال        
 كان: أيب قال مث مهدي، ابن عنه حدثنا الثقات، من عمطي أيب بن سالم"       .

 وفيه -وسلم عليه اهللا صلى -اهللا رسول أصحاب معايب فيه كتاباً وضع عوانة أبو
 فأعطاه، الكتاب ذاك أعطين عوانة، أبا يا: فقال مطيع أيب بن سالم فجـاء باليا،
 صاحلاً رجالً وكان أيوب أصحاب من سالم انوك: أيب الق. فأحرقه سالم فأخذه

     2اهـ."

 أليب فقال مطيع، أيب بن سالم فعل عن سأله رجالً أن زياد بن الفضل وعن        
    اهللا؟ شاء إن شيئاً ذاك يضره ال أن أرجو: اهللا عبد

  .    اهللا شاء إن عليه يؤجر بل!! يضره: اهللا عبد أبو فقال       .

  :زياد بن الفضل وقال        
 أظهره؟ وما الكرابيسي عن -حنبل بن أمحد يعين - اهللا عبد أبا سألت "        

                                                        

  .املصدر السابق -  1
  .املصدر السابق - 2
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 آثار تركوا وضعوها ليتا الكتب هذه من بالؤهم جاء إمنا: قال مث وجهه فكلح
      1اهـ".الكتب هذه على وأقبلوا وأصحابه، -وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول

 ترى رديئة، أشياء فيه كتاباً استعرت: اهللا عبد أليب قلت:  املرودي وقال        
 يف البدع يضعون: اهللا عبد أبو قال: يداملرو قال. نعم: قال أحرقه؟ أو أخرقه أن

   2اهـ."التحذير أشد منها أحذر اإمن كتبهم،

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 ****  
                                                        

  .املصدر السابق -  1
  .املصدر السابق -  2
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  .مسمومة العلماء حلوم        
 فالن لذكر مانعا جدارا اليوم أضحت كلمة باطل، ا أريد حق كلمة        
 خمالف، أي يف باحلق -أخي السلفي -نطقت وكلما بطاماته، آخر وذكر خبطئه

  .مسمومة العلماء حلوم: الكلمة هذه هومريدو أتباعه قال

 اليت املفيدة اجلملة هذه معىن نبني أن البد العضال، الداء هذا حنلل ولكي       
  . سنة كل لرد بدعة اليوم اُتخذت

 على خوفا ودعوة، نصحا بينهم يتناقلوا الناس كان الشيقة، اجلملة هذه        
 اخلريية زمن شديدا كان وهذا باأللسنة، يطعنوا أو بكلمة يلمسوا أن علمائهم
    اجلملة فأصبحت الفنت، شظايا من حتمل ما واستفرغت األيام دارت مث الكربى،

 ي أو مبعروف أمر وكل نصيحة وكل حتذير وكل نقد كل ترد خمفية بدعة  هذه
 عامة عند حمفوظة - مسمومة العلماء حلوم - :الكلمة هذه أصبحت بل منكر، عن

 وفالن فالن يف قيل حق كالم إلسقاط قطعيا دليال وجيعلوا ا ينصحون ،الناس
 أصبح العامة، نظر يف عاملا -املخالفني من وهو -الفالن هذا كان وملا وفالن،
 وأضحت أهلها، ونصرة الدعوة مستلزمات من ومريديه بدعته وعن عنه الدفاع
  .الدعوة هدم لمعاو من منهم كثري نظر يف احلقيقيني العلم أهل نصرة

 األمني وخيون الكاذب، ويصدق الصادق يكذب املوازين، تنقلب هكذا        
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 واملبتدع مبتدعا السين وأضحى جاهال، والعامل عاملا اجلاهل وأضحى اخلائن، يؤمتن
  .سلفيا واحلركي حركيا السلفيأضحى و سنيا،

   املعتربة؟ الكلمة هذه قائل من أوال        
 اليوم وهي ،-تعاىل اهللا رمحه -عساكر ابن اإلمام قاهلا العلمية عبارةال هذه        

  :هي الصحيحة والعبارة ا، أُريد ما منها أُخذ خمتصرة،
 ويتقيه خيشاه ممن وإياك وجعلين ملرضاته وإياك اهللا وفقين -أخي يا اعلم "        
 معلومة، منتقصهم أستار هتك يف اهللا وعادة مسمومة، العلماء حلوم أن - تقاته حق
 فَلْيحذَرِ... القلب مبوت موته قبل اهللا باله بالثلب، العلماء يف لسانه أطلق من وأن

ينفُونَ الَّذالخي نع رِهأَن أَم مهيبصةٌ تنتف أَو مهيبصي ذَابع يمالنور{-) 63( أَل{-

  اهـ".

 على مسمومة حلومهم اهللا جعل الذين العلماء هؤالء هم من: اآلن والسؤال        
 ذكر جيوز وال علماء اهللا إىل دعا من عامة هل ذكره؟ حيق ال مبا ذكرهم من

 جيب علماء واإلذاعات، الشاشات على املتنافسون الدعاة هؤالء وهل أخطائهم؟
 حلموهم وهل! األنبياءّ؟ ورثة هؤالء وهل! الناس؟ عن وبالويهم أخطائهم ستر

  !؟ مسمومة

 ورزقهم غريهم، نفوس إىل وحببهم وشأم، العلماء قدر من رفع تعاىل اهللا        
 اهللا رضا على العاملني يدل الذي اخلري من حيملونه لما الناس عند وقَبوال وقَاراً

 دليل أو ميزان هو ألحد األرض يف القَبول وضع ليس لكن، املستقيم؛ وصراطه
 إىل بعث نيب من فكم ،-واحلق العدل غري هذا -أبدا ال لتقواه، تزكية أو عدله
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 من وكم األرض؟ يف القبول له جيعل مل اهللا أن عليه حنكم فهل أحد، يتبعه ومل قومه
 حنكم فهل ،-الكذاب مسيلمة اَتباع يف الشأن هو كما-اآلالف، اتبعه طاغية كافر

 الذي مهمبعل العلماء يعرف وإمنا األرض؟ يف القبول له جعل اهللا ألن حمق أنه له
 املخالفة جهلهم على الدالة بشبهام خمالفوهم ويعرف به، ويجلُّون عليهم يدل

  .مكرهم ويفضح يضايقهم الذي للحق
 الزلل،مانعة من  أو اخلطأ من عصمة وفالن لفالن العلماء تزكية وليست        
 لمالع أهل زكاه علم صاحب من فكم واالحنراف، الضالل من له عاصمة هي وال

 لدودا عدوا هلم فأضحى شيوخه زكاه علم طالب من وكم مبتدعا، فأصبح
  وكم؟ وكم؟ وكم؟ وعرعوريته، سروريته أو وحداديته حبركيته

  يعلَمونَ لَا والَّذين يعلَمونَ الَّذين يستوِي هلْ قُلْ :حقهم يف تعاىل اهللا قال        
  .-}الزمر{-) 9( بابِالْأَلْ أُولُو يتذَكَّر إِنما
  .         -}فاطر{- الْعلَماُء عباده من هاللَّ يخشى إِنما: أيضا سبحانه ويقول        
 وأُولي الرسولَ وأَطيعوا هاللَّ أَطيعوا آمنوا الَّذين أَيها يا: وعال جل ويقول       

  .-}59.النساء{- منكُم الْأَمرِ
 أولوا: املفسرون وقال العلماء، هم: - العلم أهل يقول كما-األمر وأولوا        
  .والعلماء األمراء هم األمر
 الْعلْم أُوتوا والَّذين منكُم آمنوا الَّذين هاللَّ يرفَعِ: -وعال جل -اهللا ويقول        

اتجرادلة{- د11.ا{-.  

 من -وسلم عليه اهللا صلى -الرسول عن ثبت ما فإن ،نةالس يف وأما        
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 عليه -قوله منها: العلم ألهل التوقري وجوب إظهار يف لغنية الكثرية، األحاديث
 الْكَواكبِ سائرِ علَى الْقَمرِ كَفَضلِ العابِد علَى الْعالمِ فَضلُ{ : - والسالم الصالة

 درهماً، وال ديناراً يورثوا لَم اَألنبِياَء إِنَّ الْأَنبِياء، ثَةُور هم العلَماُء الْبدرِ؛ لَيلَةَ
 .}وافرٍ بِحظ أَخذَ فَقَد بِه، أَخذَ فَمن الْعلْم، ورثوا وإِنما

أحدمها عابد واآلخر : رجالن -صلى اهللا عليه وسلم -ذكر لرسول اهللاو       
لي ضفَكَ دعابِلى الْع مِعالالْ لُضفَ{:-لى اهللا عليه وسلمص - فقال رسول اهللا، عامل

لى أَعناكُدرضي اهللا عنه -رواه اإلمام الترمذي عن أيب أمامة الباهلي {. }م-{  

 لَهأَو هتكَالئمو اَهللا نَّإِ {:كذلك -صلى اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللاو       
السموات اَألورضني حى اتلنلَمة في حرِجها وحى الْتوت لَحيونَلُّص لَعى ممِلِّع 
الْ اسِالنخاأللباينرواه الترمذي وصححه الشيخ {. }رِي{ 

     
 يف وقذائفها ألسنتهم رمي سددوا فقد ،وأتباعهم الكبار املخالفون وأما        

 أضحى الذي - اهللا فظهح -هادي بن ربيع اإلمام الشيخ كأمثال املعتربين، العلماء
 أكله، من يشبعون ال اإلطالق، على املخالفني عند البشرية اللحوم ألذ من حلمه
 لشيخ العالمةا وحلم مضغه؛ حبموضة يشعرون وال تناوله، من بطوم تتخم وال

    اهللا هداهم - املخالفني هؤالء اَلِْسنة يف وعذوبة لذة يقل ال كذلك اجلابري عبيد
، وكذلك حلم الشيخ حممد بن هادي وعبد اهللا البخاري                  - به والعمل حلقا إىل
  .وغريهم -حفظهما اهللا -
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  غريهم؟ من وأتباعهم املخالفني عند مسمومة حلوم هلم الذين العلماء هم من        

 عن الضباب ينجلي ولكي الكتاب، هذا يف منهم كثري أمساء ذكرت لقد        
  :فأقول أعود السبيل، هلم فتتضح ناس،ال عيون

        نم نمنه؟ نصيبا أو بالعلم املخالفني هلؤالء شهد الكبار العلماء م!  
 أبا د،خال عمرو السويدان، طارق القرضاوي، يوسف: باملخالفني وأقصد        

 عبد التراثي، حسن علي عرعور،ال عدنان حسان،بن  حممد احلويين، إسحاق
 حممد املصري، حممود يعقوب، حسني املأريب، احلسن أبا اخلالق، دعب الرمحن
...  وحيىي احلجوري والعريفي ،احلريب وفاحل العودة، سلمان القرين، عائض الزغيب،

  .الساحة على منهم اشتهر من القارئ، أخي لك ذكرت وإمنا طويلة، والالئحة
 الصدمة رمبا أو الدهشة أو املفاجأة - الصغري أيها املقلد - أخي تصيبك ولن        

 الذين األوائل من هم ،-العلماء من عندك هم الذين -هؤالء أن لك قلت إن
  .العصر مبتدعة همو العلم، أهل أكابر يف يطعنون

 جل يف الروافض وطعن ،وهموكفر الصحابة مجيع يف اخلوارج طعن فكما        
والقرين  واحلجوري واحلليب حسان وابن احلويين طعن فقد ،ونصبوهم الصحابة
 الصحابة هؤالء أتباع هم الذين السلفيني العلماء أكابر يف وغريهم والعوضي
  .بإحسان

 هادي بن ربيع اإلمام عن -اهللا هداه - احلويين إسحاق أبو سئل: فمثال        
 بني وقرب هكذا، علمه: أي -." كده أَد علمه ":فقال -اهللا حفظه -املدخلي

 إىل الكرمي أخي نظرت ولو املدخلي، ربيع اإلمام لعلم مستصغرا ةوالسباب إامه
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 بن ربيع اإلمام مؤلفات شاطئ رمال ذَرات من ذرة لوجدا احلويين مؤلفات
  .- اهللا حفظه -هادي

 فقال ؛"جدا جيد احلسن أبو: "فقال املصري؟ احلسن أيب عن أيضا وسئل        
 ماذا: السائل وقال ؛"}أمحق هذا ربيع{ ":فقال ربيع؟ الشيخ عن فماذا: السائل

 به قال هذا ":احلويين فقال الظن؟ يفيد أنه احلسن أيب وقول اآلحاد حديث عن
  اهـ."احلديث أصحاب من كثري

 هؤالء ":فقال انتحارية؟ االستشهادية العمليات إن قالوا الذين عن وسئل        
  .!!"جليطة فيهم يقال ما أقل

  :أتباع مبتدعة العصر لكل جاحملر والسؤال        

 فيهم فقال انتحارية أا االستشهادية العمليات يف أفتوا الذين هؤالء من"         
 األلباين، اإلمام: العصر هذا يف العلماء أكابر الكبار، واألئمة الشيوخ إم ؟ جليطة
 يوم م ومجعنا مجيعا تعاىل اهللا رمحهم -عثيمني ابن واإلمام باز، ابن واإلمام
 هم الناس، من العاملني ا أناروا اليت علومهم حبار رغم األجالء هؤالء ؛- الدين

 حسان بن حممد نظر يف وكذابون املصري، احلويين إسحاق أيب نظر يف جليطة
  .- اهللا هدامها -القطيب

  العريب؟ العرف يف جليطة معىن وما        
 همهم الناس،أراذل  من عةجممو على تطلق مذمومة صفة أو نعت: جليطة        

 يف صرفوه ،بكل الطرق املال على حصلوا إذا حىت العمل، يف ويكدوا يعملوا أن
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            ؛يومو عايش: بالدارجة يقال وكما والفواحش، واخلمر كالشيشة احملرمات
 ":ويقول أقواله بعض يف احلويين هذا يتبجح مث ،- الطعون هذه من باهللا وأعوذ -
  ."األلباين حب يف يباريين أحد - أعلم فيما -األرض وجه على سلي إنه
  

 اعتداء أقل يكن فلم ،-حسان بن حممد - املبتدعة املخالفني من قرينه وأما        
 رميا أشد لسانه كان بل. -إسحاق أيب خليله من - الكبار األئمة هؤالء على

 انتحارية؛ أا هاديةاالستش العمليات يف قال من كذاب: فيهم فقال وطعنا وقذفا
 الكبار، الثالثة األئمة هؤالء هم بذلك أفىت من أن يعلم وهو بالكذب، أسياده إِتهم
 عقال وأوسعهم علما وأكثرهم عنقا أطوهلم نفسه فوجد وبينهم، بينه قارن لكنه

 الناس من الرعاععليه  مجعت اليت تلك قولته فقال ،وأرجحهم رأيا حكمة وأقواهم
 باحلق وجهر الكبار العلماء خالف أنه ،- عادة اجلهلة يظن دائما كما-ظنوا ألم

  .وحده
 نظر يف وهم العلماء، حلوم من ينالون للذين ضربا املثلني ذين ويكفينا        

 يف حسان حممد قاله ما أذكر أن أشأ مل املادة، ولطول العلماء، هم أم أتباعهم
 ربيع الشيخ يف القوصي أسامة خليله قاله ما وال اجلابري، الشيخ يف أو ربيع الشيخ

  .والتصحيح للبحث مفتوح واال كذلك، هادي بن
  

        وبني الناس بني الضالل املخالفون هؤالء حال قد أنه: املسلم أخي علما 
 رب عبادة كيفية إيل توصل اليت الصحيحة السبيل إىل الوصول من ومنعوهم احلق،

  .واألرض السماوات
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 يف واملبتدعة املخالفون هؤالء ا ألقى عارمة معثِّرات بل كثرية، عثرات هي        
  .الفوارق ومتيز احلقائق، استقصاء من متنعهم املسلمني، طريق

 على اهللا طبع فقد يعملون، مبا علم على وهم هؤالء إىل ركنوا الذين فأما        
 هاللَّ طَبع الَّذين ئكأُولَٰ: فيهم عاىلت قال يرجعون؟ وأنا أهواءهم، وتبعوا قلوم،

 تركَنوا ولَا: قال أيضا تعاىل واهللا ،-}حممد{-)16( أَهواَءهم واتبعوا قُلُوبِهِم علَٰى
 رونَتنص لَا ثُم أَولياَء من هاللَّ دون مّن لَكُم وما النار فَتمسكُم ظَلَموا الَّذين إِلَى

  . - }هود{-) 113(
 للحق، صدره وشرح اهلدى، طريق له وأنار برمحته، اهللا أدركه من وأما        
 وآتاهم هدى زادهم اهتدوا والَّذين: القائل فسبحانه بفضله، اهللا هداه فقد

ماهقْوكذلك تعاىل وقوله. -}17.حممد{-ت: ن أَوا كَانَ متيم ييفَأَحاها نلْنعجو  لَه
-منها بِخارِجٍ لَيس الظُّلُمات في مثَلُه كَمن الناسِ في بِه يمشي نورا

  -}122.األنعام{
                     .  

 ميكن ال عنهم، وحتجبه واحلق، الناس بني حتول اليت احلوائل هذه كثرية        
 لعل املسلمني، على بالء وأعظمها أمهها إىل رةباإلشا واكتفي عدها، أو حصرها

 بسببها زاغ من كل الطريق إىل ويرد عنها، النائم ويوقظ إليها، الغافل ينبه اهللا
  .وضل

           واهللا أبدا، إليه يوصل ال طريق من احلق عن البحث: احلوائل هذه أول        
: سبحانه فقال إليه، يوصل لذيا املستقيم الطريق لنا وبني سبلنا، هدانا قد سبحانه

 لكُمذَٰ سبِيله عن بِكُم فَتفَرق السبلَ تتبِعوا ولَا فَاتبِعوه مستقيما صراطي ذَاهٰ وأَنَّ
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  . -}األنعام{-) 153( تتقُونَ لَعلَّكُم بِه وصاكُم

 اهللا صلى -اهللا رسول لنا خط{ :قال -عنهما اهللا رضي - س عبا ابن فعن        
 وعن ميينه عن خطوطا خط مث سبيلي، هذه: قال مث مستقيما خطا -وسلم عليه
  . } إِلَيه يدعو شيطَانٌ منها سبيلٍ كُلِّ وعلَى السبلُ، هذه: قال مث مشاله
  }  وغريمها الدارمي و أمحد رواه{         
اهللا ورضوانه واملنجي من  رضا إىلاملوصل  قالطري أن احلديث هذا دل        

  :-اهللا رمحه -اجلوزية قيم ابن اإلمام قال ؛له ثاين ال واحدسخط اهللا وعقابه 
 رسله، به بعث ما وهو واحد، اهللا إىل املوصل الطريق ألن وهذا " ...        

 هللا،با متصل فإنه الواحد، الطريق هذا من إال أحد إليه يصل وال كتبه، به وأنزل
  .اهللا إىل موصل

  .يبني وال يعمي بل يعني، ال مبن االستعانة: احلوائل هذه ثاين        
 رؤوساً اتخذُوا{ :- وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول فيهم قال هؤالء        

  } عليه متفق{ . }... وأَضلّوا فَضلّوا علْمٍ بِغيرِ فَأَفْتوا فَسئلُوا جهاالً
 قَذَفُوه لَهم استجاب منِ جهنم، أَبوابِ علَى دعاةٌ{:كذلك فيهم وقال        
  }-عنه اهللا رضي -اليمان بن حذيفة عن مسلم رواه{ . } فيها
 وال بِهداي، يهتدونَ ال أَئمةً بعدي يكونُ{ :أيضا فيهم قال وكما        

 جثْمان في الشياطنيِ قُلوب قُلُوبهم رِجالٌ، فيهِم وموسيق بِسنيت، يستنونَ
  } مسلم رواه{ . }إِنس

 املوصلة اهلدى طرق استبانة ويف الدين، أمور يف املضلني ؤالء استعان فمن        
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 الرؤية إىل منه أقرب العمى وإىل اهلدى، إىل منها أقرب الضاللة إىل لليقني،كان
 اتخذْت لَيتنِي يا يقُولُ يديه علَٰى الظَّالم يعض ويوم: ... قيامةال ويوم والوضوح؛

عولِ مسبِيلًا الر27( س( اٰى يلَتينِي وتلَي ذْ لَمخا أَتيلًا فُلَانلخ )28( لَّنِي لَّقَدنِ أَضع 
  - }الفرقان{-)29(خذُولًا للْإِنسان الشيطَانُ وكَانَ جاَءنِي إِذْ بعد الذّكْرِ

  
 لألحزاب الباطلة والشعارات الشوارع، صرخات: احلوائل هذه ثالث        

   .فرحون لديهم مبا حزب كل والسياسية، الدينية
 األجهزة صرخات: - باملسلمني فتكا األشد وهي - احلوائل هذه رابع        

اخلروج على احلكام الظلمة : قولوني كافرة، كاذبة بشعارات والبصرية السمعية
 الدين، -زعموا -التقيد بالنصوص القدمية ذل واستسالم ،-زعموا -واجب
 ،-زعموا -هلا مفهوم ال رياضية حركات عن عبارة الصالة ،-زعموا -رجعية
 تضييع الزكاة ،-زعموا -له معىن وال للشهوات وكبح وعطش جوع الصوم

 لَّو من أَنطْعم: قبلهم قال من شاوا كسبها، ىعل يعمل مل من على وتبذير لألموال
 منفقة سياحة احلج ،- زعموا - ؟)47( مبِنيٍ ضلَالٍ في إِلَّا أَنتم إِنْ أَطْعمه هاللَّ يشاُء

  .-زعموا - والطاعات اخلريات بفعل بلده يف كل حيج أن ويكفي ومهلكة، ومتعبة

 أعني يف وهانت باجلملة، اإلسالم أركان طواأسق واألباطيل األقوال ذه        
 حيسنون أم ويظنون الكفريات هذه يف وقع منهم وكثري املسلمني، من اجلهلة
 من أيديهم يف يضعوه أن هلم كان ما قيد من وحترروا أعذروا قد ذا وأم صنعا،
  . مقُلُوبه هاللَّ أَزاغَ زاغُوا فَلَما: القائل فسبحان باملرة، األول
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 وقدم عثرة حجر أنه كذلك ونعتقده بل ونراه، اليوم نعيشه ما أفضع ومن        
 احلق نور حجبوا الذين القصاص، الوعاظ املخالفون، هؤالء: السنة نشر يف مانعة
 هؤالء من أدركت وإذا تنطفئ، حىت تكاد ال حجرة بضياء وأومهوهم الناس، عن

 أقوال أا تكتشف بك إذا منها، يستفاد ةحماضر ختيلته أو درسا تظنه ما الوعاظ
 اهللا أنزل وما بصلة السنة إىل متت ال خمترعة وأحكام حمدثة بقواعد مشحونة فارغة

، وأا نكت مضحكة وفواحش خمجلة تربع عليها الشيطان بعرشه سلطان من ا
من  الناس أعني معلى رؤوس أهلها مستشرفا هلم أما ج القبول واإلغراءواضعا تا

  .واملنصتني مني هلعاملستم تباعهم واملتعصبة هلمأ
 على للتغطية إال القواعد هذه املبتدعة من اجلهلة هؤالء أحدث وما        

 بل املبني، الضالل على أم يشعروهم أن دون أتباعهم على الزيغ ومترير ضالالم،
 وهذه ،احملدثة القواعد ذه السلفيني من خالفهم من األتباع هؤالء ويعادي
 يصلحون بذلك وأم تعاىل، اهللا إىل الدعوة يف أصوال وجعلوها املبتكرة، األحكام

 اجلديد؛ القالب يف التجديد بدعوة يسمى ما حتت قبلهم السلفيون الدعاة أفسد ما
 ولكن ،مفسدين واهللا كانوا وما املبني، احلق على فهم ،أبدا السلفية دعاة أفسد وما

  .املفسدون هم املخالفني

  : كله الدعوة منهج مجعت نصيحة يف -تعاىل اهللا رمحه -باز ابن اإلمام قال        
 هذه يف األخرى اتمعات صالح أو اإلسالمي، اتمع صالح أراد ومن"         

 غري وقال غلط فقد األولون، ا صلح اليت والعوامل والوسائل الطريق بغري الدنيا
 على وإقامتهم الناس إصالح إىل السبيل وإمنا بيل،س من هذا غري إىل فليس احلق،
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 ،- وسلم عليه اهللا صلى -حممد نبينا عليه درج الذي الطريق هو السوي، الطريق
   1اهـ".هذا يومنا إىل بإحسان أتباعهم مث الكرام، صحابته عليه ودرج

 أهل وسائل: كتاب من نقلته كما -اهللا رمحه -األصبهاين اإلمام وقال        
  :-اهللا حفظه - بازمول الفاضل للشيخ اطل،الب

 من جاء إمنا الدين، ألن اإلتباع، فعلينا دينهم أمر للناس تبني أنه وذلك"         
 اهللا صلى - الرسول بني قد وآرائهم، الرجال عقول على يوضع مل تعاىل، اهللا قبل
 -اهللا رسول أصحاب خالف فمن ألصحابه، وأوضحها ألمته السنة -وسلم عليه
  2اهـ.ضل فقد الدين من شيء يف - وسلم عليه اهللا صلى

  :الصفحة نفس يف - اهللا رمحه -أيضا وقال        
 إمنا الدين ألن باملعقول، -وسلم عليه اهللا صلى -النيب سنة نعارض وال"         
 إىل يؤدي ما هو العقل ألن العقل، يوجبه ما على الرد دون والتسليم االنقياد هو

  3اهـ".عقل وال جهل فهو إبطاهلا إىل يؤدي ما فأما ة،نالس قبول

 أو خيالفه ما وبني بينه زوالتمي احلق، عن البحث فطرة ترك إذا املسلم: أقول        
 يدع حىت يلبث ال احلق، عن يلهيه ما إىل الركون يف ورغب الباطل، من خيالطه
 الدعاة هؤالء من تعلم مبا تناعااق وإما يفعل، ما بصالح اعتقادا إما بالكلية، السنة

                                                        

1 - " تمع عوامل إصالحاإلمام موقع .- رمحه اهللا تعاىل -مالءات اإلمام ابن بازمن إ" ا.   
  .- حفظه اهللا -محد بن عمر بازمولللعالمة أ" الباطل هلأوسائل " : من كتاب - 2
  .املصدر السابق -   3
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 ومىت شاءوا كيف يقلبونه طائعا، مريدا هلم يكون أن وأقنعوه بل أومهوه الذين
 حمقا، كان ولو برأي عليهم يعلو وال سخر، إذا يضجر وال تأمل، إذا يئن ال شاءوا،

 ،أُمر إذا يستفسر ال وأن نهي، إذا هلم يستجيب وأن يتكرب، وال هلم يتواضع وأن
 يف -ذلك ألن العلم استزادة يف طمعا بالتدبر والسنة الكتاب يف ينظر ال وأن

 القرآن مراد إليه ليقَربوا سخروا هم وإمنا متناوله، يف وليس املنال بعيد -زعمهم
  ...مبفهومهم والسنة

 دعوات اهللا، إىل الدعوة يف وسائلهم إىل -الكرمي أخي -ذلك بعد وانظر        
 مبتكرة، عبادات خمترعة، أذكار متبعة، منربية خرافات مكذوبة، قصص بالباطل،
 بالعلم، هلم تشهد ثابتة أدلة منها جعلوا اليت واألحالم املنامات هذه اليوم وزادوا

             الوليد ابن خالد عن رؤياه حسانبن  حممد عن العصر هذا يف ذلك اشتهر وقد
 اإلمام عن رؤياه وكذلك. -زعم كما -بالعلم له شهد الذي -عنه اهللا رضي -

: اإلمامني مع احلويين إسحاق أيب يارؤ ذلك على وزد ،- اهللا رمحه - حنبل بن أمحد
 حممد: املعتوه هذا ننسى أن دون ،-اهللا رمحهما -راشد بن ومعمر عيينة بن سفيان
 يف -وسلم عليه اهللا صلى -اهللا رسول رأى أنه املغلظة باألميان يقسم الذي الزغيب،

 دين فبأي املدة؛ طول بعد ارتفاعا الرقم يزد مل إن هذا مرة، ومخسني ثالث املنام
  !؟الغاوون يتبعهم عقل وبأي بل سائرون؟ هم منهج أي وعلى يدينون؟ هم

 حكَم إذا إال باالجتهاد أو بالعلم ألحد حيكموا أال اهللا، يف إلخويت نصيحيت        
 أو رد يف العلم أهل من ينال أن ألحد حيق وال بذلك، هلم املعتربون العلم أهلُ

 حنن نفعله ما وهذا املعتربون، العلم أهل بذلك قال إذا إال إشهار أو نصح أو انتقاد
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  .غري ال والعربة للدعوة وننشرها املعتربة، األقوال ننقل الطلبة،

 رفع يف والنفيس بالغايل جاهدوا - اهللا رمحهم - العلم أهل من فاألولون        
 سلفهم من علموا مبا حيام وتنوير بأيديهم باألخذ وذلك اجلاهلني، عن اجلهل

 أقوالُهم فَبقيت قيمة، وإرشادات نافعة، ومواعظ وأحكام علوم من الصاحل،
 وإخالص، بصدق جهد من استفْرغوه لما بعدهم من جاءوا للذين منارا وآثارهم

  .وأَعلَمهم الناس أَخير أم لتاريخا ذاكرة يف فبقَوا ذكرهم، اهللا فرفع
 ومل دعوا ما إىل ودعوا قالوا مبا وقالوا أثرهم اقتفوا من بعدهم من فخلف        
 إىل وأضافوه الصاحل السلف من القدامى علم مجعوا وإمنا يحدثوا، ومل يغريوا

 وأخذوا ضعفه، ثبت ما وضعفوا صحته، ثبتت ما وصححوا فقارنوا علومهم،
 ويسروا وبينوا فمحصوا القدماء، عند خفيا يكون قد ما هلم فبان واجتهدوا، ذلكب

 وضياع واحملدثات، البدع حذر وفالن فالن إتباع عن ووا تذليال، العلم وذللوا
  .الربكات وذهاب الدين
 من شيء ضاع وما ظاهر، شيء كل -الشديدة الغربة ورغم -فاليوم        

 عن األذى إماطة -:أدناها إىل - اهللا إال اله ال - :عالهاأ من احلدود، أو األحكام
 اهللا فجزاهم ومنهجا؛ وسنة سبحانه،كتابا عنده من حمفوظ اهللا دين كل ؛-الطريق

  .كثريا خريا عنا
 من األشرار، التجديد دعاة من خلوف األخيار هؤالء بعد من وخلف        

 وأهل خلرافات،وا القصص أصحاب واإلذاعات، الشاشاتالدشوش و أصحاب
 اَتباعهم من اجلاهلني، من قدر أكرب مجع ذلك يف همهم ،واملنامات األحالم
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 ذهلم، إىل وذال ضالهلم، إىل وضالال جهلهم، إىل جهال ليزيدوهم ومريديهم،
  .خذالم إىل وخذالنا

 وتباع والشاشات، اإلذاعات ويف واألقراص، األشرطة يف يذكروا أن همهم        
 الدعاة هم وهؤالء الشهرة، وراء منافسة واملكتبات، األسواق يف وبدعهم واهلمأق

 مل ولَما وأتباعا، تبعا الدعاة أكثر وهم الدعوية، الساحة على اليوم املشهورون
 ،-وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول منهج يصدقوا ومل اهللا إىل الدعوة يف خيلصوا
  .وأجهلهم الناس أشر أم التاريخ ذاكرة يف سيبقون

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

****  
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 عليه اهللا صلى -اهللا رسول مسع أنه - عنه اهللا رضي -العاص بن عمرو عن        
 حكَم وإِذا أَجران، فَلَه أَصاب ثُم فَاجتهد احلاكم حكَم إِذا{:يقول - وسلم

دهتفَاج طَأَ ثُمأَخ فَلَه راالعتصام كتاب البخاري، صحيح{ . }أَج {  .                                                                                       

 ملعىن احلقيقي املفهوم خاصة، العصر هذا يف الناس على اختلط لقد        
 من مظلمان طريقان د؛باته الوصف له حيق من عليهم اختلط كما االجتهاد،

 ال ،- والشك -جتعلهم ومنهجية، عقدية ختبطات يف الناس هؤالء يوقعا أن شأما
 ومبتدع، سين وبني وداعية، داعية وبني ومقلد، مقلد وبني وعامل، عامل بني يفرقون

 أغلب أن ونسمعه، نراه ما نعيش و ونسمع، نرى وحنن ؛وحركي سلفي وبني
 هؤالء بني تائهون -واالستقامة االلتزام يدعون الذين من -اهللا رحم من إال - الناس
 دعاة إال هم وما اجلنة، أبواب على دعاة أم إليهم يخيل الذين العصاة، الدعاة
 بغري يهدون قوم هم ،-وسلم عليه اهللا صلى - عنهم أخرب هكذا جهنم، أبواب على

 منهم تعرف تنكر؛و منهم تعرف سنته، بغري ويستنون - السالم عليه -حممد هدي
  .                                           جلهلهم علمهم عنهم وتنكر علمهم، لقلة جهلهم

 خمالفات من عليه هم وما وعلمائهم دعام حقيقة هلم بينت إذا... وهؤالء        
 عليهم قولك أقمت وإذا وسخروا، منك ضحكوا للصواب، ومباينات للحق

 هم وقالوا رؤوسهم على نكسوا ذلك، يف العلم أهل وأقوال بيانوال باحلجة
 وذَكَرم ظاهر، بيان األمر يف لك كان وإذا... أجر فله أخطأ إذا واتهد جمتهدون
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 كلمات العصر، بدعة وهذه ؛مسمومة العلماء حلوم: قالوا حقا، منهم يستنقص مبا
 دام ما مبتدع أي على يرد أن قاحمل الناقد يستطيع ال بسببها باطل، ا أريد حق

 هؤالء يرى أال عليها؛ مأجور هو اجتهادات ومصائبه أخطاَءه أن يرون الناس
 مبا فيهم وقوهلم يدعون، ملا ونشرهم يزعمون، ملا تصديقهم أن الناس من الرعاع
 دعاة أم وصفهم الذي -وسلم عليه اهللا صلى -اهللا لرسول تكذيب هو يظنون

 على الدعاة من اخلطأ أجر له الذي اتهد يكون أن أيعقل م؟جهن أبواب على
                                              املتناقضني؟ القولني هذين بني جنمع كيف بل جهنم؟ أبواب

 ألي حيق وليس وأصوله، أحكامه له مواطنه، وله أهله له احلقيقي االجتهاد        
 -وسلم عليه اهللا صلى - رسوله وكالم اهللا كالم رفويص ويفيت جيتهد أن أحد

 إذ -عنهما اهللا رضي -عمر ابن صدق وقد علم، بغري الناس فيضلَّ يشاء، كيف
 أن منهم وتفلَّتت حيفظوها، أن أعيتهم السنة، أعداء هم األهواء أصحاب إن:" قال

".                                وأضلوا فضلوا علم، بغري فأفتوا نعلم، ال يقولوا أن استحيوا سئلوا، فإذا يعوها،

 يديه بني أضع واتهد، االجتهاد حقيقة معرفة من املسلم أقرب ولكي        
 العلم، من األسود القول من األبيض القول له يتبني حىت املعتربين، العلم أهل أقوال
.                                                          تنعفيم ارمني سبيل ويستبني فيتبع، احملقني سبيل يستبني وحىت

  
  باتهد؟ نقصد ومن باالجتهاد؟ املراد وما االجتهاد؟ معىن        

 يف الوسع استفراغ أو شاق، أمر إلدراك اجلهد بذل هو: اللغة يف االجتهاد        
 إال باهود الفعل فيوص وال ،-سلوكية أم كانت تعبدية - األمور من أمر حتقيق
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 اجتهد: مثال فيقال بالذهن، وإما بالقول وإما بالبدن إما اإلتيان، مشقة صحبته إذا
 وال املناظرة، يف اجتهد: ويقال خردلة؛ محل يف اجتهد: يقال وال صخرة، محل يف

  .   مسألة أو لغز حل يف اجتهد: يقال وأيضا اللغو، يف اجتهد يقال

 عملية فهو - واجلماعة السنة أهل من -األصول علماء ندع تعريفه وأما        
 مصادرها من والنقلية العقلية الشرعية األحكام من حكم إدراك يف الوسع استفراغ
  . والقياس واإلمجاع والسنة كالقرآن األصلية،

 من الفرعية الشرعية األحكام واستخراج الستنباط اجلهد بذل هو: نقول أو        
  .                                                 يةالتفصيل أدلتها

  
  :                      -اهللا رمحه -عثيمني ابن العالمة اإلمام قال        
 حكم إلدراك ووسعه طاقته اإلنسان يبذل أن: الشرع يف فاالجتهاد"         

 فليس ابالكت هذا يقتضيه مبا وحكم فيه ونظر كتابا أخذ فمن وعليه؛ شرعي،
 مع وحبث الكتب راجع ومن الكتاب، صاحب قلد ألنه مقلد، هذا بل مبجتهد،
 إىل الكتب ومراجعة العلماء مع البحث ذلك أوصله حىت املسألة حكم يف العلماء
  .   األمر هذا إلدراك جهدا بذل ألنه جمتهدا، يسمى فهذا احلكم، إدراك
 بإمجاع بعامل ليس أنه فسيأتينا ملقلدا أما العامل، هو احلقيقة يف واتهد        

 من نسخة كتاب، أنه عنده ما غاية ألن باإلمجاع، بعامل ليس فاملقلد العلماء،
                                 1اهـ.والتمزق التلف يعتريها كتاب

                                                        

  .626: ص. شرح األصول من علم األصول - 1
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يف  العامل يكون لكي حتقيقها من البد شروطا لالجتهاد وضعوا العلماء        
 كما -الشروط هذه فمن والرأي، واحلكم اإلفتاء له فيحق االجتهاد ةمرتب مرتلة أو

  :                          -اهللا رمحه -عثيمني ابن اإلمام بني
 كآيات اجتهاده، يف إليه حيتاج ما الشرعية األدلة من يعلم أن: أوال"         

  .   وأحاديثها األحكام
 ورجاله اإلسناد كمعرفة وضعفه احلديث بصحة يتعلق ما يعرف أن: ثانيا        

 من البد وثانيا -احلديث داللة -الداللة من أوال البد -بذلك ويعين - وغريه،
  . الصحة

 مبنسوخ حيكم ال حىت اإلمجاع، ومواقع واملنسوخ، الناسخ يعرف أن: ثالثا        
  . لإلمجاع خمالف أو

 أو تقييد أو ختصيص من كماحل به خيتلف ما األدلة من يعرف أن: رابعا        
  . ذلك خيالف مبا حيكم ال حىت حنوه،
 األلفاظ،كالعام بدالالت يتعلق ما الفقه وأصول اللغة من يعرف أن: خامسا        

 تلك تقتضيه مبا ليحكم ذلك، وحنو واملبني، وامل واملقيد، واملطلق واخلاص،
  . الدالالت

      أدلتها؛ من األحكام استنباط من ا يتمكن قدرة عنده يكون أن: سادسا        
  :- اهللا رمحه -فقال القول هذا على عثيمني ابن وعلق
 سبق ما كل عنده اإلنسان يكون فقد الثمرة، هو احلقيقة يف الشرط وهذا"         
 وأما غريه، يقوله ما يقول مقلد، هو بل يستنبط، أن يستطيع ال لكن الشروط، من



     
 

 66 

                                                                   1اهـ".فال يستنبط أن

  :- تعاىل اهللا رمحه -قال مث        
 يستنبط أن ا يستطيع ملكة اإلنسان عند يكون أن البد حال كل على"         

 الناس بعض فتجد عظيما، تباينا يتباينون املسألة هذه يف والناس األدلة، من األحكام
 أو قليلة، مسائل إال منه يستنبط ال وآخر مسائل، عدة الواحد احلديث من يستنبط

  ...  فقط الكالم ظاهر هي اليت املسألة إال منه يستنبط ال
 أصاب فإن له، ظهر مبا حيكم مث احلق، معرفة يف جهده يبذل أن اتهد يلزم        
 إظهارا احلق إصابة يف ألن احلق، إصابة على وأجر اجتهاده، على أجر: أجران فله
 عليه اهللا صلى -لقوله له مغفور واخلطأ واحد، أجر فله أخطأ وإن به، وعمال له

 فَاجتهد حكَم وإِذا أَجران، فَلَه أَصاب ثُم فَاجتهد احلاكم حكَم إِذا {: - وسلم
طَأَ ثُمأَخ فَلَه ريأخذ أو فالنا ليسأ فهو تعب، أدىن يصيبه ال واملقلد... }أَج 

 احلق، معرفة يف اجلهد بذل إىل حيتاج اتهد لكن فيه، مبا وحيكم الفالين الكتاب
 أن عليه وجب احلق، له وتبني العلماء كالم وراجع األدلة وراجع جهده بذل وإذا

       2اهـ".به حيكم

 قةحقي عرفنا فإذا اتهد، يلزم ما وبعض االجتهاد شروط بعض طبعا هذه        
: نقول أن العدل من فهل حتقيقه، يف ومشقته اتهد حقيقة وعرفنا وثقله، االجتهاد

                                               أجران؟ فلهم أصابوا وإن واحد أجر فلهم أخطأوا إن جمتهدون التلفاز دعاة إن
                                                        

  .املصدر السابق - 1
  .نفس املصدر -  2
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 جمتهد؟ تدع،املب القرضاوي أن مثال نقول أنواإلنصاف  العدل من هل        
 بالد يف املتواجدين للمسلمني فأحله -تعلمون كما - االرب مسألة يف اجتهد ولقد
 والسنة الكتاب فيه خالف الذي الباطل هذا على أَجر له فهل خاصة، الكفر

   الدين؟ يوم عنه سيسأل عظيم تان له أم واإلمجاع؟

تهد وقد افىت جبواز أن نصف هذا القرضاوي با واإلنصافهل من العدل         
تعري املسلمة يف البالد الكافرة ألن الكفار ال ينظرون إىل النساء، فهل هذا اجتهاد 

      !يؤجر عليه؟

 ،-املعتربين العلم أهل باتفاق املبتدع وهو -القرضاوي حب يف غالوا الذين        
  بتدعامل القرضاوي فجعلوا وبدعه، خالفه فيمن الطعن يف - ذلك مقابل -غالوا
 من -األلباب أولوا علم ولقد مبتدعا، السنة أهل من خالفه ومن سنة، عامل

 وحدة إىل يدعو القرضاوي؟ هذا يدعو ما إىل - املسلمني غري ومن املسلمني
 مهبِطُها القرضاوي علم يف األديان وكل األديان؛ وتعايش األديان، وحوار األديان،
ـّزهلا واحد، ناألقوال هذه فهل األديان؛ هذه بني من دين سالماإل وأن واحد، وم 
  حتكمون؟ كيف مالكم! االجتهاد؟ أجر فيها له للقرضاوي، اجتهادا تعترب الكفرية

 واللبيب ذكرت، مبا أكتفي الكثرية، طاماته ذكر يف اإلسراف ولعدم        
 يعم إمجايل كالمي وإمنا القرضاوي، ثقافة هو حبثي موضوع وليس يفهم، باإلشارة

 يف نذكرها أقوال هذا يف ويل؛ الصحيح السلفي املنهج خمالفة إىل يدعو خمالف كل
.                                                                                                                            فيهم العلماء بعض وأقوالُ العصر مبتدعة بعض -:باب

 االجتهاد؟ أصحاب من حسان بن حممد أن نقول أن اإلنصاف من وهل        
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 من نفسه يظن من: قال حني الليل، يقوم ال ملن سبهيف  على اخلطأ أجرا له وأن
من الصحابة من  أنوهو يعلم  الكذابني؟ أحد فهو الليل من يقوم ال وهو الصاحلني

 كذاب: قال حني األمة علماء لكبار سبه على واحد أجر له وهل ال يقوم الليل؛
 أهله مع الساحة إىل خرج حني وهل انتحارية؟ االستشهادية العمليات أن قال من

 السنة أهل أصول أهم من أصال بذلك خمالفا مبارك الرئيس إسقاط ثورة يف وولده
جعل من  وهل له أجر االجتهاد حني واحد؟ أجر وله جمتهد أنه نقول مث واجلماعة،

           :تشنيع ألنه يراهم علماء حيث قالكفر الشيعة خالفا يستلزم الرد دون ال
 مل الشيعة مع السنة أهل فيها عاش طويلة، قرونا األمة عاشت -الكرمي أستاذي - "

 أهل بني اخلالف وليبق فكريا، اخلالق فليبق خالف، حيدث ومل تصادم أبدا حيدث
 دائما أقول أنا اخلالف، وبأدب بالضوابط ترد وأنت أقول اوأن أرد، وأنا عرب العلم،

 فال اخلالف بآداب وظللت اخلالف فقه بوتقة يف اخلالف مسائل طرحت لو
 مباء تكتب عبارة وهي -اهللا رمحه -الغزايل حامد أيب عبارة تعجبين خالف،
 يصلح أن اهللا وأسأل" اخلالف لسقط يعلم ال من سكت لو ":يقول الذهب،
فهل التودد اىل الشيعة والتقرب منهم  تزعمون؟ كيف مالكمف ."مجيعا األمة أحوال

  !من االجتهاد الذي يستلزم األجر؟
 الذي -الضال املبتدع -العرعور عدنان أن نقول أن اإلنصاف من هل         

 وفضل - السالم عليه - آدم نبينا وسب السلف، وآثار املنهج وسب العقيدة سب
 أنه نقول أن ؛-عنهم اهللا رضي -وعلي وعمر بكر أيب قيدةع على اخلوارج عقيدة
 وله جمتهد أنه نقول أن العدل من هل العظيم؟ البهتان هذا على أجره وله جمتهد
 عليه ردها وقد أصله، من الدين هدم شأا من فقهية قواعد أحدث حينما أجر
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دعا إىل وهل من املنطق والعقل أن نقول عنه جمتهد حني  األمة؟ علماء أكابر
خروج مليون متظاهر يف سوريا وكان سبب اندالع حرب ال توازن فيها، وهذه 

أهذا اجتهاد ! األرواح العديدة وهذه الدماء الثمينة، أليس هو املسئول األول عنها؟
! يؤجر عليه أم إجرام يستوجب قطع يديه وأرجليه من خالف أو يقتل أو يصلب؟

   تدعون؟ كيف مالكم
  

 وسبه اتهدين، من احلويين إسحاق أبا أن نقول أن اإلنصاف من وهل        
 الذي اخلاطئ االجتهاد من هو - واملشورة الرأي أصحاب -الكبار العلم ألهل

 ابن هل - "جليطة فيهم يقال ما أقل:" فيهم قال أنه علمتم وقد عليه؟ األجر يورث
 حقا وهل االنتحارية؟ العمليات أنكروا ألم جليطة واأللباين، عثيمني، وابن باز،
 واستخراج األسانيد حتقيق يف كتبه فأين كذلك، كان إن احلديث؟ أهل من هو

 اهللا رمحها -الوادعي ومقبل كاأللباين العمالقة، األئمة يفعل كان كما األحاديث
 وهل ؟-كذلك -العباد احملسن وعبد - تعاىل اهللا حفظه -املدخلي وربيع - تعاىل

 من احلكام إخراج قصد األلوهية يف وإقحامها الربوبية من احلاكمية لتوحيد إخراجه
      عليه؟ يذم الذي االبتداع من أم عليه؟ يؤجر الذي االجتهاد منهو  اإلسالم دائرة

                                                                                         
 وعلي التكفريي، العودة سلمان أن: قولن أن واإلنصاف، العدل من هل        
 احلسن وأيب السروري، احلريب وفاحل املبتدع، املغراوي وحممد احلركي، حسن
 وحممود احلكوايت، دخال وعمرو الشيعي، السويدان وطارق اإلخواين، املأريب

 الكذاب، والزغيب املميع، الفتوح وأبا املهرج، يعقوب وحسني القصاص، املصري
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 أجر وهلم اتهدين من هم واملخالفني، املبتدعة من وغريهم فحاش،والعريفي ال
 اتهدين من هؤالء كان إذا ،-السماء عنان وبلغت كثرت وقد -؟ أخطائهم على

 والعقد واحلل واالجتهاد العلم أهل حق يف نقول فماذا م، املغرر الناس نظر يف
 هادي بن ربيع واإلمام في،السل الفوزان صاحل اإلمام أمثال! الكبار؟ واملشورة
 واإلمام السلفي، العباد احملسن عبد واإلمام السلفي، اجلابري عبيد العالمةو السلفي،
 من املوتى ورحم ،- مجيعا اهللا حفظهم -، وزيد املدخلي السلفيالسلفي اللحيدان

 واإلمام عثيمني ابن واإلمام باز ابن واإلمام األلباين كاإلمام كذلك االجتهاد أهل
 يعلَمونَ لَا والَّذين يعلَمونَ الَّذين يستوِي هلْ قُلْ كثري؛ وغريهم الوادعي قبلم

 آمنوا والَّذين والْبصري الْأَعمٰى يستوِي وما ؛ -}9.الزمر{-الْأَلْبابِ أُولُو يتذَكَّر إِنما
  . -}58.غافر{-تتذَكَّرونَ ما يلًاقَل  الْمِسيُء ولَا الصالحات وعملُوا
 ومن الصلَاةَ وأَقَاموا بِالْغيبِ ربهم يخشونَ الَّذين تنذر إِنما: سبحانه وقال        

 بصريوالْ الْأَعمٰى يستوِي وما )18( الْمصري هاللَّ وإِلَى لنفِْسه يتزكَّٰى فَإِنما تزكَّٰى
 يستوِي وما )21( الْحرور ولَا الظّلُّ ولَا )20( النور ولَا الظُّلُمات ولَا )19(

 الْقُبورِ في من بِمسمعٍ أَنت وما يشاُء من يسمع هاللَّ إِنَّ الْأَموات ولَا الْأَحياُء
 إِلَّا أُمة مّن وإِن ونذيرا بشريا بِالْحقِّ أَرسلْناك اإِن) 23( نذير إِلَّا أَنت إِنْ )22(

  .-}فاطر{-) 24( نذير فيها خلَا

 أمساءهم ذكرت الذين -املخالفني هؤالء أن للناس يثبت أن يستطيع من        
 ذكرها اليت الشروط ذه يتمتعون أو االجتهادية، اللوازم هذه ميلكون ،-قبال

    اتهد؟ يف -تعاىل اهللا رمحه -عثيمني ابن إلماما
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 من املعتربين شيوخنا نرى ال واجلماعة السنة أهل السلفيني حنن كنا إذا        
 أمثال حاقد، إال يبخسه وال جاهل، إال ينكره ال ما العلم من بلغوا وقد اتهدين،

 حممد والشيخني بخاري،ال اهللا عبد والشيخ ،الوصايب والشيخ اإلمام، حممد الشيخ
          كثري وغريهم احلارثي، والشيخوالشيخ صاحل البكري،  ،والبازمول ،بن هادي

 درجة بلغ جمتهد عامل أنه منهم ألحد حنكم وال ،-علمهم ويف فيهم اهللا بارك -
 ومن االجتهاد؛ مرتبة حقا بلغ أنه واالجتهاد العلم أهل له حكَم إذا إال االجتهاد
 أم املخالفني ألولئك حقا حكموا قد اتهدين العلماء أن يثبت أن يستطيع

 ال من املخالفني هؤالء من أن أعرفه والذي بل؛ ذلك؟ عنهم اشتهر أو جمتهدون،
 عن - اهللا حفظه - اجلابري عبيد العالمة سئل وقد العلم، أهل من أحد عنه يسمع
 القنوات هذه لوالو حق، وهذا ؛أعرفه ال :فقال يعقوب حسني حممد املدعو

 ومواعظهم بقصصهم اشتهروا ولَما الناس، عرفهم ملا -اهللا بعد -الفضائية
.                                                                                          األيام هذه عنهم كثرت اليت املَنامية وخرافام

 والداين القاصي عند معروفون وهم -جالءاأل العلماء هؤالء كان فإذا        
 لألمة قدموه ما رغم االجتهاد مرتبة يبلغوا مل -ذلك يف الثابتة وقدمهم بعلمهم

 الذي العلم مراتب من بلغوه ما ورغم اجلزيل، والنفع الكثري اخلري من اإلسالمية
 جنعل فكيف ومناكريهم، وحمدثام املبتدعة ضالالت وبينوا الناس، عقول به أناروا

 رغم األجر هلم وحيق اتهدين؟ من -آنفا ذكَرت الذين - الضالني أولئك من
                                             واملخالفات؟ بالشبهات الدنيا مألت اليت وطامام ومصائبهم أخطائهم
           معاذيره أَلْقَٰى ولَو )14( بصريةٌ نفِْسه علَٰى الْإِنسانُ بلِ: تعاىل اهللا يقول        
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  .                                                                  -}15.القيامة{-
 الذين أولئك ،-هؤالء من الدين على خطرا أهلها يقل ال -أخرى جهة من        

منهم  دجت ثالث، شهور توبتهم على متض ومل إسالمهم، وحسن قريب، من تابوا
 تعاىل اهللا شرع يف وخيوض وعامل، عامل قول بني التمييز وحق االجتهاد يدعي من
ومن  مكروها املباح من وجيعلوهو ال يشعر،  حالله وحيرم حرامه فيحل علم، بغري

 يكاد ال اللسان، أعجمي أنه ظننت للقرآن تالوته مسعت وإذا املكروه مستحبا،
 هذا جتد لالستغراب، واملستجلب للنظر والْملفت نفس،األ بشق إال بالكلمة ينطق

 عن يتحدث  احلق، أنه يعتقدون ما منه يتعلمون حلقا، حولَه الناس يدور املبتدئ،
 مبعىن وهو التكفري ضوابط عن يتحدث  اإلميان، أركان جيهل وهو اإلميان مسميات

 وكان ؛ و و و منهج، له ليس وفالن سلفي غري نهأ فالن يف ويتكلم جهول، الكفر
 واختلطت املفاهيم، وانقلبت واملوازين، املعايري اضطربت أن هذا نتيجة من

 اجلهل وصار سنة، والبدعة بدعة، السنة فصارت ببعض، بعضها والنعوت الصفات
 وخون اخلائن، وائتمن الصادق، وكُذب الكاذب، فصدق جهالً، والعلم علماً،

  .            الرويبضة وأتباع الرويبضة، بيض من هذا وكل األمني،
  

 هناك وليس - الشرع يضاد مبا لعقوهلم الراكبون الرويبضات أتباع وأما        
 ،-السالم عليه -هود قوم يشبهون هؤالء ؛ -بالشرع كاجلهل للشرع مضاد أعظم

 الْواعظني مّن كُنت لَم أَم أَوعظْت علَينا سواٌء قَالُوا -اهلدى، على العمى استحبوا
 وأَما: فيهم تعاىل اهللا قال الذين مثود، قوم يشبهون وكذلك ،-}136.الشعراء{-

ودثَم ماهنيدوا فَهبحتٰى فَاسملَى الْعٰى عداجلهل من النوع هذا ،-}17.فصلت{-الْه 
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 بدليل همأحد أتيت إذا حىت خاصة، العصر هذا يف ناعق كل أتباع معظم أصاب
 ولو إليك يلتفتوا ومل إليه، ينظروا مل الدليل، هذا مراد العلم أهل بني وقد واضح
 وهذا فقدانه، خيشون كرتٌ وكأنه اجلهل، من حيملون مبا العزة أخذم العني، بنصف

 الباطل، لباس أُلبس الذي للحق وتركهم احلق، لباس لبس الذي بالباطل لتمسكهم
 الباطل، هلم وحسنوا الفهم، هلم حرفوا ،-والظالل ضاللال دعاة إال ألبسه وما

 ليتبعوهم هلم زينوه مما كله وهذا باطال، الباطل بعني رأوه احلق إىل نظروا كلما
 وما أَيديهِم بين ما لَهم فَزينوا قُرناَء لَهم وقَيضنا: تعاىل قال أولياء، وليتخذوهم

ملْفَهخ قحو عهِملُ لَيا ،-}فصلت{-الْقَوا سبيال؟ للحق جيدون فأنإىل جيدون وأن 
 علَيكُم سواٌء يتبِعوكُم لَا الْهدٰى إِلَى تدعوهم وإِن: تعاىل قال طريقا؟ اهلدى

موهمتوعأَد أَم مونَ أَنتتام193.األعراف{-ص{- .  
 فبقوا واخلسة، بالدناءة ورضوا للشياطني، لموهاوس أنفسهم أمهلوا هؤالء،        

.                                                               -منازل للجهل كان إن -اجلهل يف مرتلة أدىن األسفل، احلضيض يف
                

  :-تعاىل اهللا رمحه - الشوكاين اإلمام قال        
 كمال هلم الذين التحقيق أهل شأن من ليس الباطلة لاألقوا إىل امليل"         
 بصري له ليست من دأب ذلك بل رواية، وصحة دراية وفضل فهم وقوة إدراك
     1اهـ".نافعة معرفة وال نافذة،

  :-تعاىل اهللا رمحه - تيمية ابن اإلسالم شيخ وقال        
                                                        

  .األربالطلب ومنتهى  أدب: طلب العلم وطبقات املتعلمني - 1
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                                                 1اهـ".األميني اجلهال بني احلق يضيع ما وكثريا"         

 طلب عن بالتقاعس األسود اجلهل هذا يف وقعوا األميون وهؤالء: قلت        
 حميال، عنه يرون ال مكتسبا عندهم اجلهل فأضحى اجلهل، لعلماء وباتباعهم العلم،

 .}شئْت ما فَاصنع حِتست لَم إِذا{ :األوىل النبوة كالم من الناس أدرك مما أنه إال
  }                                                    ومسلم البخاري{ 

  :                                          أقول اخلتام ويف        
 زمان لكل صاحلة وهي كلها؛ اإلهلية الشرائع خامتة هي اإلسالمية الشريعة        

 املتجددة احلوادث واستيعاب الناس حياة تنظيم على قادرة أا نعتقد وذا ومكان،
 هم الذين الربانيني العلماء الجتهادات تبعاال يعلم وال يدرك إال  وذلك واملتشاة،

  . منها األحكام واستنباط النصوص استقراء على القادرين واالجتهاد، للفتوى أهل
 حقيقة إدراك يف فوضى عديدة نيسن ومن اليوم يعيش اإلسالمي العامل        

 مستوى على ليست الفوضى وهذه احلق، املنهج حقيقة إدراك يف فوضى العقيدة،
 من األفراد إىل الدينية الفوضى هذه امتدت بل فحسب، ورعاعهم الناس عوام

 بعني نظرنا وإذا اإلسالمي، العامل أحناء شىت يف سلفيني ليسوا ممن والدعاة العلماء
 هذه بأن أكيدة، واضحة قناعة لدينا جند الفوضى هذه أسباب يف نهجيامل امليزان

 على املبين الفردي باالجتهاد يسمى ما نتاج إال ليست الديين املنهج يف الفوضى
 يسمون من اخترعه الذي -وسلم عليه اهللا صلى -ورسوله اهللا عن الفهم سوء

 الشرعية األحكام ىلإ للوصول اجلهد بذل حبجة اتهدين، الدين برجال أنفسهم
                                                        

   129/ 25.جمموع الفتاوى -  1
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 ليس الذي العصر هذا يف للدين احلقيقي املفهوم للناس تيسر أن شأا من اليت
 دون ،الدين مفهوم جتديد العلماء حق يف له يستوجب والذي ،األوىل كالعصور

 حنوهم -اليوم حنا عمن األخذ أو األوىل القرون زمن الناس عليه كان ما إىل النظر
  .   -زعموا -طريقتهم واتبع

 الفتان العصر هذا يف عليه الدينية الشرعية وإضفاء االجتهاد، باب فتح إن        
 القصاص من كان أيا أو داعية أو دين رجل لكل أباح قد التمييع، وهذا اللهو ذا

 حرية -وغريهم واخلوارج التصوف أهل من - احملدثة احللق وأصحاب والوعاظ
 التيسري، وحتقيق اإلحراج رفع وكذا ،وتكاليف وأحكام دينية تشريعات وضع
 العلم أهل عليه أمجع وال املطهرة، السنة وال الكرمي القرآن ال به يأت مل ذلك وكل
  : جدا خطرية أمور مخس يف الناس وقوع إىل أفضى ما وهذا وحديثا، قدميا

 وألزموهم املسلمني كاهل أثقلوا املعتدين، اتهدين هؤالء أن: األول        
 اهللا صلى -اهللا رسول عن ا جاء ما سلطان، من ا اهللا أنزل ما وعبادات كامبأح
 حمدثة أا يدري ال وهو ا وعمل هلا رضخ من فمنهم اخلرب، - وسلم عليه

  .ومبتدعة

صلى  - رسوله وال ،كتابه يف تعاىل اهللا حيرم مل ما عليهم حرموا أم: الثاين        
  .املعتربين العلم أهل من أحد ا قال وال ،سنته يف -اهللا عليه وسلم

 اهللا صلى -ورسوله اهللا حرم ما الباطلة باجتهادام هلم أحلوا أم: الثالث        
  .-وسلم عليه
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 وإذا أحسنوا، قالوا إذا الذين احلقيقيني، العلم أهل عن صدوهم أم: الرابع        
 أو برأي ينفردوا ومل الفتوى على وااجتمع اُستفتوا وإذا حق، هو مبا أجابوا سئلوا
 حرسها - الدائمة اللجنة أهل يف عهدناه ما وهذا فأفتوا، القول أمجعوا بل قول،

  .-اهللا

 - بدعته املعلوم -املبتدع من وجيعلون احلقيقي، السين يبدعون أم: اخلامس        
 واالقتتال، فواالختال والتمزق التشرذم مث والرباء، الوالء ذلك على فَيبىن سنيا،

  .باهللا إال قوة وال حول وال

  :- تعاىل اهللا رمحه -تيمية ابن قال        
 السنة، هي أولئك ذمها اليت البدعة فيجعلون األمر يبدلون قد أم حىت"         

 البدع يف يقعوا حىت ذلك، مبوجب حيكمون البدعة، هي أولئك محدها اليت والسنة
 أئمتهم أمر اليت املبتدعة لطريق واملواالة احلب ويف نية،الس أئمتهم لطريق واملعاداة

 املبتدعة يلعنون وقد منهم، والرباءة ولعنهم أئمتهم تكفري ويلزمهم بعقوبتهم،
 صلى - النيب قال كما املؤمن على يقع ما ضد أنفسهم، عليهم واقعة اللعنة وتكون

 مذَمماً يسبونَ قُريشٍ؟ سب نيع اُهللا يصرِف كَيف ترونَ أَال{ :-وسلم عليه اهللا
 هم ويكونون غريه، يعنون املبتدعة، يسبون بالعكس، وهؤالء ؛}محمد وأَنا

 من كله وهذا الظاملني، أحد أو الظامل هو ويكون الظاملني يلعن كالذي املبتدعة،
   1اهـ". حسنا فَرآه عمله سوُء لَه زيِّن أَفَمن: تعاىل قوله باب

  
                                                        

  .14. 13/  1. االستقامة -  1
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 خاطئة، وهي أمورا أقرت اليت الباطلة املنفردة الفردية االجتهادات هذه        
 القرآن نصوص مع صرحيا تناقضا يتناقض ما منها صواب، وهي أخرى وردت
 للناس ضربنا ولو متاما؛ لإلمجاع خمالف هو ما ومنها السنة، ونصوص الكرمي

 قد ولكن لنسخها، اجلهد وسعنا وال ا،لتحليله الوقت أسعفنا ما مثال، لبعضها
  :خباصة املسألة هذه يف العلم أهل قاله مبا االستشهاد يكفينا
         

  : -تعاىل اهللا رمحه - الشوكاين العالمة اإلمام قال        
 ومن باحلق، أوىل وهو احلق، فهو معه والسنة الكتاب دليل كان فمن"         
 اخلطأ هذا يف عليه ذنب وال املخطئ هو كان له، ال عليه والسنة الكتاب دليل كان

 احلديث يف ثبت كما مأجور بل معذور، هو بل حقه، االجتهاد وىف قد كان إن
 فناهيك} أَجر فَلَه فَأَخطَأَ اجتهد اذَإِو أَجران، فَلَه فَأَصاب اجتهد إِذا {:الصحيح

 أن لغريه جيوز ال أخطا إذا نفسه تهدا هو إمنا هذا ولكن فاعله، عليه يؤجر خبطأ
 من عداه من على واجب بل كأجره، يؤجر وال كعذره، يعذر وال خطئه، يف يتبعه

 الكتاب عليه دل الذي احلق إىل ويرجع اخلطأ يف به اإلقتداء يترك أن املكلفني
 معه من كان والسنة، الكتاب إىل العلم أهل فيه اختلف ملا الرد وقع وإذا والسنة،

 مل والذي واحدا، كان وإن ووافقه احلق أصاب الذي هو والسنة الكتاب دليل
 عددا كان وإن أخطأه بل احلق، يصب مل الذي هو والسنة الكتاب معه يكن

 بيد احلق إن يقول أن مقصرا كان وإن يفهم ملن وال ملتعلم وال لعامل فليس كثريا،
 جهل ذلك فإن غريه، بيد نةوالس الكتاب دليل كان إن العلماء من به يقتدي من

 يعرف ال احلق ألن باملرة، اإلنصاف دائرة من وخروج شديد وتعصب عظيم
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 واألئمة اتهدين العلماء من أحد وليس باحلق، يعرفون الرجال بل بالرجال،
 عليه جيوز كما اخلطأ عليه جيوز فهو معصوما يكن مل ومن مبعصوم، احملققني

 إىل بالرجوع إال خطئه من صوابه يتبني وال خرى،أ وخيطئ تارة فيصيب الصواب،
  1اهـ".خمطئ فهو خالفهما وإن مصيب، فهو وافقهما فإن والسنة، الكتاب دليل

  :بليغ نفيس كالم يف - اهللا رمحه -أيضا وقال        
 ملذهب التعصب وعدم اإلنصاف، على الطالب أيها نفسك وطنت فإن"         
 كوم يف واحدة مبرتلة مجيعا الناس جعلت بل لعلماء،ا من لعامل وال املذاهب من

 وال خمرجا عنها ألنفسهم جيدوا ال مبا عليهم حمكوما الشريعة، إىل منتمني
 قوله، وقبوله تقليده يلزمه أو منهم واحد إىل يرتقوا أن عن فضال حتوال، يستطيعون

  2اهـ."فرائده بأنفس ورحبت العلم، فوائد بأعظم فزت فقد
  

  :-تعاىل اهللا رمحه - تيمية ابن اإلسالم شيخ وقال        
 فإن الشرعية، األدلة إىل تطرقه من أكثر العلماء آراء إىل اخلطأ تطرق غذا"         
  3اهـ". العامل رأي خبالف عباده مجيع على اهللا حجة هي الشرعية األدلة

  :- أيضا تعاىل اهللا رمحه -وقال        
 النص احلجة وإمنا الرتاع، مسائل يف أحد بقول جحيت أن ألحد وليس "        

                                                        

  3: ص. شرح الصدور يف حترمي رفع القبور -  1
  .89:  ص. أدب الطلب -  2

   .20/250جمموع الفتاوى  -  3  
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 بعض بأقوال ال الشرعية باألدلة مقدماته تقرر ذلك من مستنبط ودليل واإلمجاع
 األدلة على ا حيتج وال الشرعية باألدلة هلا حيتج العلماء أقوال فإن العلماء،
  1اهـ". الشرعية

  
  : - تعاىل اهللا رمحه - السمعاين اإلمام وقال       
 قبلهما، من الدين وطلبوا أمامهم، والسنة الكتاب فجعلوا احلق أهل وأما"        

 موافقا وجدوه فإن والسنة، الكتاب على عرضوه وخواطرهم معقوهلم يف وقع وما
 وإن عليه، ووفقهم ذلك أراهم حيث ،- وجل عز -اهللا وشكروا قبلوه، هلما

 بالتهمة ورجعوا والسنة، الكتاب لىع وأقبلوا هلم وقع ما تركوا هلما خمالفا وجدوه
 يرى قد اإلنسان ورأي احلق، إىل إال يهديان ال والسنة الكتاب فإن أنفسهم، على
  2اهـ".الباطل يرى وقد احلق

  :-كذلك تعاىل اهللا رمحه - وقال       
 الكتاب به نطق مبا يتمسكون فإم -اهللا سلمهم - السنة أهل وأما"         
 فيه أذن ما حسب على الصحيحة والدالئل الواضحة باحلجج هل وحيتجون والسنة،
 أمور من غريها يف وال اهللا صفات يف بآرائهم يدخلون وال السمع، به وورد الشرع
  3اهـ".وأئمتهم سلفهم وجدوا هذا وعلى الدين،

                                                        

   26/202: املصدر السابق -  1
    .2/276 /السنة أهل عقيدة وشرح احملجة بيان يف احلجة -  2
  104: ص .بازمول عمر بن حممد  شيخلل احلديث ألهل االنتصار :كتاب من منقول -  3
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  :- تعاىل اهللا رمحه - الشوكاين اإلمام نقله وفيما       
 يعرفون وهم األكابر، العلماء: العالية لطبقةفا ثالث، طبقات على الناس"         
 بعضهم عند مبا لعلمهم الفنت اختالفهم عن ينشأ مل اختلفوا وإن والباطل، احلق
  ... " بعضا
 اإلمام بني كان الذي والتراحم التوافق ذلك أحد على خيفى وهل: قلت        

 ما خيفى وهل ؟-تعاىل اهللا رمحهم - العثيمنيابن  واإلمام باز ابن واإلمام األلباين
 الفوزان صاحل كاإلمام العظام، األئمة بني باحلق وحتالف تناصر من اليوم نراه

 احملسن عبد واإلمام اجلابري عبيد العالمةو هادي بن ربيع واإلمام اللحيدان واإلمام
                    ؟-ودعائهم بعلمهم ونفعنا مجيعا اهللا حفظهم - العباد

  
 وهم احلق عن ينفرون ال الفطرة، على عامة: السافلة والطبقة" :قال مث         

  ".كذلك كانوا مبطالً كان وإن مثله، كانوا حمقا كان إن به، يقتدون من أتباع
  

 اهلمج هم األخري وهذا العصر، هذا يف وهؤالء هؤالء أكثر وما: قلت        
  .ناعق كل أتباع الرعاع
 وغلبته هلم وقهره عندهم املكتسب جلهلا لقوة الناس: كذلك وقلت        
 ذا عنهم اجلهل هذا لرفع إرادم ولعدم احلق، معرفة يف رغبتهم ولعدم عليهم،
 مقلدين منري، هدى وال علم بغري باطله على للمبطل تابعني دائما سيظلون احلق،
 اللحية، كث اللسان، طويل املميزة، الفضائية شاشام على هلم ظهر ناعق لكل

 يف املؤثرة األوصاف من وغريها... الدعاء عريض البكاء، سريع الثياب، يضأب
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 الكالم تراكيب فنون من الفتان الداعية هذا حيمله عما فضال والناظر، السامع
 املعرفة وأصحاب وطالبه، العلم إىل منتسبون ومنهم األقوال؛ وزخرفة املعاين وصيغ

 إىل وال طريقا، للنوم يعرف ال م منهمنو والنسب، واجلاه االجتماعية، واملكانة
 من ليست بأفكار وجييء عقلة يذهب وفرقته، حبزبه قلبه تعلق لشدة سبيال، الراحة

 حزبه تنفع أا يظن واحلكمة، العلم أهل استنباطات من وليست والسنة، الكتاب
 كفرية رمبا أو بدعية، حزبه أصول أن يرى هو كان وإن حزب كل فوق لترفعه

 الشأن هو وكما مصر، يف املفلسني اإلخوان حزب يف اليوم الشأن هو كما شركية
 هو وكما والشيعة، القاعدة مع املتصلة الكويتية التراث إحراق مجعية يف أيضا

 كذلكم العقيدة، واوسي املبدأ الرافضي لبنان، يف الالت حزب مع كذلك الشأن
 والطغيان، اجلور حزب بل ،يف املغرب األقصى واإلحسان العدل حزب أخرى
 يكذبون الذين الدليل، بدل بالبديل العبادة أصحاب واحد، آن يف الصوفيني الشيعة

 الوقت يتسع ال اليت األخرى األحزاب عن ناهيك جهارا، ارا ورسوله اهللا على
 دامت ما مضلة، ضالة وكلها األلف، جتاوزت فقد أمسائها لذكر الورق وال

.                                            ودعوة عمال وقوال، اعتقادا وجوبا، مبالزمتها اأمرن اليت اجلماعة عن منفصلة
          
 الدين، يف الناشئة الفنت وأصل الشر منشأ هي: املتوسطة والطبقة:" قال ومث        

 ىتح تركوه وال األوىل، الطبقة رتبة إىل يرتقوا حىت العلم يف يمعنوا مل الذين وهم
 ال ما يقول العليا الطبقة أهل من أحداً رأوا إذا فإم السافلة، الطبقة أهل من يكون

 التقريع، سهام إليه فوقوا القصور، فيه أوقعهم اليت عقائدهم خيالف مما يعرفونه
 احلق قبول عن السفلى الطبقة أهل فطر وغيروا شنيع، قول كل إىل ونسبوه
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   1اهـ". ساق على الدينية الفنت تقوم ذلك فعند باطلة، بتمويهات
   

 املتوسطة الطبقة أصحاب هؤالء من هم من العصر هذا يف هناك وهل: قلت        
 وأَدركَتهم التعلم عليهم لَقُثَ فهؤالء واملبتدعة؟ املخالفني من أمسيتهم الذين إال

 بطل يف سائرين يعودوا ومل علمهم، يف يزيد ما أعمارهم من يبق فلم األيام،
 يشتهون ما إىل الناس بدعوة العلم عن فانشغلوا فام، قد األوان أن ظانني العلم،

 أهلِ -أسيادهم يف بالطعن بأنفسهم التشهري إىل فاضطروا والبدع، املُحدثات من
 فتمر علمائهم، يف الناس ليتخبطو ليمضوا ما عندهم من الباطل، -واالجتهاد العلم

 من والتزكيات املدح لنيل ومث القدم، منذ مستساغة عادية خالفات وكأا املسائل
  .منري كتاب وال هدى بغري املقيت، والتقليد والطاعة السمع أهل أتباعهم

  
 وتقسيمه املقصد، فضي املخرج، ذهيب - اهللا رمحه -الشوكاين اإلمام وكالم        

 والشواهد لوالدالئ وحميطه، دائرته عن خيرجون ال فالناس كرمي، حكيم تقسيم هذا
  . وقوعه على تقوم تزال ال واأليام به، قال ما على كالمه يف واضحة ثابتة اليوم

        : - وسلم عليه اهللا صلى -املصطفى قول أن: املوضوع يف القول وخالصة        
 ال باطال ا هؤالء أراد حق كلمة- } أَجر فَلَه أَخطَأَ ثُم احلَاكم اجتهد إِذا{ 
  هذه قولتهم قالوا ،م املغترين دعام بأخطاء أحدا واجهت كلما إذ له، حلسا
  . -فأخطأ اجتهد -

                                                        

  1/473: " الطالع البدر" -  1
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  .أريد به باطل كلمة حق        
    : قال الشاعر        

  األقوال يف باحلق رفواع بل        بالرجال يعرف ال فاحلق               
إن احلق ال يعرف بالرجال، :" -رضي اهللا عنه -وقال علي بن أيب طالب        

  1اهـ"أهلهأعرف احلق تعرف 
، وهم يسعون من قتضاهامل دون فهم العبارة هذه يرددون الناس من كثري        

ذه خالهلا أن يربئوا تثاقلهم عن طلب العلم، وبعدهم عن جمالسة أهل العلم، وه
وخمالف وخمذل للحق، ألنه بعيد عن فهمها، وكما رة سيتمسك ا كل مبتدع العبا

يستمسك ا كل سين عارف باهللا تعاىل ملا يعلمه منها، فكثري من األقوال والقواعد 
خاصة خيالف مضمونها أو معناها تركيبها أو لفظَها، فاللفظ يدل أحيانا على 

جل من منطوق ذلك الكالم الذي ضده، وكما يدل على شيء غري الذي يفهمه الر
هِلَهلو رده إىل أهله لعلمه من ج              .  

 يصل املرء أن ظنوا حيث ،ا املقصود خالف منها فهموا الناس من كثريو        

                                                        

 إبليس وتلبيس ،36 اخلاطر وصيد ،1/53 واإلحياء ،1/17 القدير فيض انظر - 1
  .222 الثقات وأقاويل ،1/380 القرءان ألحكام واجلامع منتقاه، -77
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 دون - لذلك أهال ليس وهو - بنفسه ذلك ويعرف والشرع الدين أحكام إىل
: قوله يف عليهم أحالنا تعاىل اهللا نأ مع بفهمهم، واالستضاءة بالعلماء االستعانة

 وسائط سبحانه فجعلهم -}43.النحل{-فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتم الَ تعلَمونَ 
  .إليهوهداة  عليه وأدالء احلق ملعرفة

 عن فضال املرتل احلق مساع منه قبلي ال عاالبتدا املعلوم املبتدع لكن        
 يف أصابعه سريين ابن جعل لذلك السامع،ب يريدها مزلة كذل وراء نأل ،اجتهاده

وقد روي  ،معه للحديث جاءوه الذين املبتدعة بعض من يةآ مساع عن ممتنعا أذنيه
 مث أذنيه يف إصبعيه وضع بدعة صاحب من كلمة مسع إذا كان أنه -رمحه اهللا -عنه
  . 1جملسه من يقوم حىت أكلمه أن يل حيل ال: قال

 فرأيته: قال. كلمة عن أسألك بكر أبا يا: السختياين أليوب رجل وقال        
  2."كلمة نصف وال كلمة نصف وال ":ويقول بيده يشري

: فقال .بشيء يتكلم وال يأتيك أن يريد فالناً إن: سريين البن رجل وقال        
 كلمة من أمسع أن أخاف وإين ضعيف، آدم ابن قلب فإن يأيت، ما ال،: لفالن قل
  .كان ما إىل قليب يرجع فال

 يريد نأ دون السفيه وأ اجلاهل وأ املبطل لسان على احلق يتأي ما فكثريا        
 علما يقرم من وأ العامل وأ اإلمام لسان على الباطل يأيت ما وكثريا احلق، ذلك

                                                        

  2/473 .اإلبانة - 1

                    2/472 :املصدر السابق  - 2
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  . 1الباطل ذلك إرادة دون
  :-رضي اهللا عنها - اخلنساء قالت        
  التبسا به ما فانظر وهيهات رشدا        حتسبه احلق يقول اجلليس ترى        
  2اهـ"لبسا ما مثل أمورا عليه والبس        هـعداوت واحذر مقالته صدق        

  
  :-وغفر له اهللا رمحه - الغزايل قال        
 فاعرف الضالل، متاهات يف حار بالرجال احلق عرف من أن فاعلم "         

 ما إىل والنظر بالتقليد قنعت وإن ،احلق طريق سالكا كنت إن أهله تعرف احلق
  3اهـ"منصبهم وعلو الصحابة تغفل فال الناس، بني الفضل درجات من اشتهر

بقدر ما حيمل من الصواب، فالشق األول  اخلطأهذا الكالم حيمل من         
  .خمالف للكتاب والسنة، والشق الثاين حق ال خيتلف فيه من أهل احلق أحد

 عن والسنة إال نآالقر عرفنا ما الرجال، طريق عن إال احلق عرفنا ما واهللاف        
 طريق عن الإ وصلنا كالم اهللا ورسوله وما ،- صلى اهللا عليه وسلم -الرسول طريق

 طريق عن الإ من اخلرب ضعف وما صح ما عرفنا وما ،-رضي اهللا عنهم - الصحابة
 حتصيله يتعذر العلم من كثري ىلإ حمتاجني زلنا وال بعدهم، من والعلماء  هلم التابعني

                                                        

 2/446: املصدر السابق - 1

 .1/380 القرءان ألحكام اجلامع  - 2
  .1/29 حياءاإل - 3
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 من التوحيد عرفنا الو الباطل، من احلق عرفنا ما هؤالء ولوال الرجال، وراء من الإ
وال عرفنا احلسن  الطاحل، من الصاحل عرفنا الو ،البدعة من السنة عرفنا الو ،الشرك

سأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن فَا :فقال الرجال هؤالء سؤل على حثنا والقرآن ؛الفاسدمن 
ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولي اَألمرِ : وقال -}43.النحل{-كُنتم الَ تعلَمونَ

مهنم هنبِطُونتسي ينالَّذ همللَع مهنالرجال سؤل على حثنا والرسول -}83.النساء{-م 
  .}ؤالُالس يعالْ فاُءش مانإِ {: فقال

حني قال هذه الكلمة مل يقصد ا ما   -رضي اهللا عنه - وعلي أمري املؤمنني        
فهمه رعاع الناس وشيوخهم املنحرفون، وإمنا كان قصده فيه من العلم واحلكمة ما 
فيه، واملقصود هو طلب العلم من حيث هو مصدره األصلي الذي هو الكتاب 

تطلب من محلته الذين هم رجاله دون تعصب لقول أحدهم إذا والسنة، فإذا عرفت ه
خالف احلق، وأما إذا وافق احلق ومل خيالفه أحد قبال وال بعدا فإن التعصب هلذا 
القول واجب، ألنه احلق الذي جيب أن تأخذ به، فالتعصب للحق أوىل من التعصب 

ه هو تعصب للحق فإن التعصب ل -صلى اهللا عليه وسلم -لصاحبه، إال رسول اهللا
ال يعرف  - :الذي جاء به، وهؤالء املبتدعة ما أشهروا هذه القولة يف شقها األول

إال ليبعدوا الناس عن أهل العلم وطلب العلم، بل أرادوا أن يردوا  - احلق بالرجال
الناس إىل فهومهم القصرية كاليت هي عند اخلوارج، يقرأون القرآن ويؤلونه على 

، وكأن بينهم وبني أهل العلم برزخا  منيعا، وقد صدق حسب فقههم  وضالهلم
  :حني قال - رمحه اهللا -ابن قيم
مراده من غري غلو  -صلّى اهللا عليه وسلّم - ينبغي أن يفهم عن الرسول"         

وال تقصري، فال يحمّل كالمه ماال حيتمله، وال يقصّر به عن مراده وما قصده من 
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إمهال ذلك والعدول عنه من الضالل والعدول عن وقد حصل ب، والبيان اهلدى
بل سوء الفهم عن اهللا ورسوله أصل كل بدعة  ،الصواب ما ال يعلمه إال اهللا

سيما وال يف األصول والفروع خطأبل هو أصل كل  ،وضاللة نشأت يف اإلسالم
فيتفق سوء الفهم يف بعض األشياء من املتبوع مع  ،إن أضيف إليه سوء القصد

  .فيا حمنة الدين وأهله واهللا املستعان.  وسوء القصد من التابع حسن قصده
وهل أوقع القدرية واملرجئة واخلوارج واملعتزلة واجلهمية والرافضة وسائر         

حىت  -صلّى اهللا عليه وسلّم -طوائف أهل البدع إال سوء الفهم عن اهللا ورسوله
والذي فهمه الصحابة ومن  ؟صار الدين بأيدي أكثر الناس هو موجب هذه اإلفهام

ولكثرة  ،وال يرفع هؤالء به رأسا ،تبعهم عن اهللا ورسوله فمهجور ال يلتفت إليه
حىت  ،وفألانا لو ذكرناها لزادت على عشرات إف ،أمثلة هذه القاعدة تركناها

عن اهللا ورسوله  مهأنك لتمر على الكتاب من أوله إىل آخره فال جتد صاحبه فَ
الناس  وهذا إمنا يعرفه من عرف ما عند، غي يف موضع واحدكما ينب ومراده

وأما من عكس األمر بعرض ما جاء به الرسول  ،على ما جاء به الرسولوعرضه 
 ،فليس جيدي الكالم معه شيئا ،على ما اعتقده وانتحله وقلد فيه من أحسن به الظن

  1اهـ"بتالهما توىل وامحد الذي عافاك مما ا هفدعه وما اختاره لنفسه وولِّ
  

  :-رمحه اهللا -الشاطيب إسحاق أبو العالمة  قال        
 وسائطهم دون يعرف ال أيضا فهو الرجال دون املعترب هو احلق كان إذا"        

                                                        

 .62كتاب الروح  - 1
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   1اهـ"عليه األدالء فهم
        
وال أهل  لإلرشادلكن أخذ احلق عن رجال ليسوا بأهلٍ للتعليم وال أهل         

اهللا، تركُه خري من أخذه ومالزمته، ألن ما بعد احلالوة الدقيقة  إىلللهداية والدعوة 
إال مرارة طويلة، فما دل خمالف للحق على احلق إال لباطل أراد أن ميضيه، حبيث ال 
ميضيه إال بشيء من احلق ليستسيغه السامع، فهؤالء من اعتمد عليهم قذفوه يف 

  .اجلحيم وال شك

  :-رمحه اهللا -كذلك الشاطيب  قالو        
 الرجال، على واالعتماد الدليل عن اإلعراض بسبب أقوام زل ولقد "        
 علم، بغري أهواءهم واتبعوا والتابعني الصحابة جادة عن ذلك بسبب وخرجوا

 اهللا رمحه -تيمية ابن اإلسالم شيخ كالم نفيس ومن. السبيل سواء عن فضلوا
 أن ألحد وليس: (قوله نور من حرفبأ يكتب أن ينبغي اليت -ثراه اهللا وطيب
 اهللا صلى - النيب غري عليها ويعادي ويوايل طريقته إىل يدعو شخصاً لألمة ينصب

   .2اهـ"-وسلم عليه

  : - رمحه اهللا - اإلسالم شيخ يقولو        
 أو شخصاً لألمة ينصبون الذين واألهواء البدع أهل فعل من هذا إن بل"        

                                                        

 .548. االعتصامصفحات  آخر - 1
 االعتصام - 2
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  .1اهـ" األمة بني به ويفرقون عليه ويعادون يوالون كالماً
 لواحد تعصب من مبرتلة فهو بعينه األئمة من لواحد تعصب ومن" :وقال        

. - عنه اهللا رضي - لعلي يتعصب الذي كالرافضي. الباقني دون بعينه الصحابة من
 من شبه ففيه بعينه األئمة من لواحد تعصب فمن واألهواء، البدع أهل طرق وهذه

 اهللا رضوان - ألمحد أو للشافعي أو ملالك أو حنيفة أليب تعصب واءس هؤالء،
 اآلذان يصم - واإلسالم اإلميان إخوة - األعمى البغيض فالتعصب  2- مجيعاً عليهم

 الشمس كوضوح واضحاً كان ولو الدليل رؤية عن األبصار ويعمي احلق مساع عن
 األمة أبناء بني الرتاعو والبغضاء والشقاق اخلالف بذور ويبذر النهار، رابعة يف
   .3اهـ"

  :- اهللا رمحه - اجلوزي ابن وقال        

                                                        

  .جمموع الفتاوى البن تيمية - 1
كالرافضي الذي يتعصب لعلي دون اخللفاء الثالثة ومجهور :" - رمحه اهللا -قال -2

فهذه طرق أهل  -رضي اهللا عنهما -اخلارجي الذي يقدح يف عثمان وعليالصحابة، وك
البدع واألهواء، الذين ثبت بالكتاب والسنة واإلمجاع أم مذمومون، خارجون عن 

فمن تعصب لواحد  .- صلى اهللا عليه وسلم -الشريعة واملنهاج الذي بعث اهللا به رسوله
ب ملالك أو الشافعي أو أيب حنيفة أو أمحد من األئمة بعينه ففيه شبه من هؤالء، سواء تعص

أو غريهم، مث غاية املتعصب لواحد منهم أن يكون جاهالً بقدره يف العلم والدين، وبقدر 
. اهـ"اآلخرين، فيكون جاهالً ظاملاً، واهللا يأمر بالعلم والعدل، وينهى عن اجلهل والظلم

 }2/252: جمموع الفتاوى{
  .املصدر السابق -  3
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 العقل منفعة إبطال التقليد ويف ،فيه قلد فيما ثقة غري على املقلد أن اعلم "        
 وميشي يطفئها أن ا يستضيء مشعة أعطي مبن وقبيح والتدبر، للتأمل خلق إمنا ألنه
  !.الظلمة يف

 قوله فيتبعون ،الشخص قلوم يف يعظم املذاهب أصحاب مومع أن واعلم        
 ال القول إىل يكون أن ينبغي النظر ألن الضالل، عني وهذا ،قال ملا تدبر غري من
 أن أتظن: له قال وقد ،حوط بن حلارث -عنه اهللا رضي - علي قال كما القائل إىل

  باطل؟ على كانا والزبري طلحة
 اعرف ،بالرجال يعرف ال احلق إن ،عليك ملبوس هإن! حارث يا: له فقال        

   1اهـ" أهله تعرف احلق
  

  :-رمحه اهللا -قال اإلمام ابن عثيمني        
 املعرضني، قلة أو املقبلني، كثرة إىل التفات غري من الدليل وافق ما احلق"         

 حمبة أو ن،النافري نفور وجمرد باحلق، الرجال يوزن وإمنا بالرجال، يوزن ال فاحلق
 -النيب قول خال له حيتج قول كل بل فساده، أو قول صحة على يدل ال املوافقني

  2اهـ"به حيتج فإنه- وسلم عليه اهللا صلى
    

  : -اهللا رمحه -اإلسالم شيخ وقال        
 وبني الناس بني ةٌلَّأدو قرطُو لٌسائو اتبعوهم الذين املسلمني فأئمة  ..".        

                                                        

 .37-36اخلاطر وصيد, 228 الثقات أقاويل وانظر 77 منتقاه إبليس تلبيس - 1
 .86: ص:  للعثيمني .املثلى والقواعد ،154: ص.املنطق نقض: انظر - 2
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 حبسب ،مراده ويفهموم ،قاله ما يبلغوم ،-والسالم الصالة عليه - الرسول
  .1اهـ" واستطاعتهم اجتهادهم

  
  : اهللا حفظه الفوزان صاحل العالمةسئل الشيخ         
 ولكن بالرجال يعرف ال احلق: القاعدة هذه معىن ما: إليكم اهللا أحسن        
  ؟ باحلق يعرفون الذين هم الرجال
  : -حفظه اهللا -ن جوابهفكا        
 يكون قد ،خطأ على التقليد يكون قد التقليد، جمرد نقلد ال أنه معناه"         
 فالن ألن ،حق وهذا فالن قول هذا :نقول ،نأخذ فال اخمطئ والقائل اخمطئ اتهد
 الرجال فنعرف ،خيطئ معصوم هو ما هذا نقول ال ،تقي وفالن ،عامل وفالن ،جيد

 يهتمون ما والذين ،علماء بأم يعرفون الدليل يأخذون يعملون الذين باحلق،
 وعلى عالّته على قوهلم يؤخذ ال ،علم أهل وليسوا فقه أهل ليسوا هؤالء بالدليل

 خالف وإن حق، فهو الدليل له شهد فإن ،الدليل على يعرض الزم ،أبدا طول
 إذا وأما اجتهاده، لىع يؤجر فإنه وأخطأ جمتهدا كان إذا هو لكن يرد، فإنه الدليل
  .اهـ"نعم. يأمث فإنه للخطأ متعمدا كان

لذلك نرى كثرة اتمعني على رؤوس املبتدعة كابن حسان واحلليب         
كثريا ما يأيت احلق على لسام أريد به باطل، : واحلويين والعرعور، وعلة ذلك

عوهم لثقتهم يف والناس وقعوا يف فخ الباطل الذي ألبسه هؤالء لباس احلق فاتب

                                                        

 .20/224 الفتاوى - 1
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  .علمهم الزائف حىت أضلوهم ضالال بعيدا

  :- رمحه اهللا - األلباينوقال اإلمام         
 وسنة ربك، كتاب من إسالمك تعرف أن على! املسلم أيها فاحرص"         
 تعرف احلق عرفا بل بالرجال، يعرف ال احلق فإن فالن؛ قال: تقل وال نبيك،

  :قال من على اهللا ورمحة الرجال،
        الَـق اُهللا قالَ العلم ليس الصحابةُ قالَ           رسوله ويهمّبالت  
  فقيه رأيِ وبني الرسولِ بني ةًــسفاه للخالف نصبك العلم ما        
  1اهـ"والتشبيه التمثيلِ من حذَراً      ونفيها الصفات جحد وال كلَّا        

  
  :- رمحه اهللا - شاطيبال قال        
 واألبعدين، مين األقربني مع وحضري سفري يف حايل من عجبت "        

 من أكثر األماكن من وغريمها وخراسان مبكة وجدت فإين واملنكرين، والعارفني
 قوله وتصديق يقوله، ما على متابعته إىل دعاين ، خمالفاً أو موافقاً ا لقيت

 هذا أهل يفعله كما - ذلك له وأجزأت يقول يماف صدقته كنت فإن له، والشهادة
 مساين فعله من شيء ىف أو قوله من حرف يف وقفت وإن موافقا، مساين - الزمان
 مساين ،وارد ذلك خبالف والسنة الكتاب أن منها واحد يف ذكرت وإن خمالفا،

  2اهـ" خارجيا

                                                        

  1/193 الصحيحة السلسلة  - 1
     20 - 19:  اإلعتام - 2
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-وسلم عليه اهللا صلى -اهللا رسول أن: - تعاىل اهللا رمحه -الطحاوي خرج        
 فَمن بِدعة، إِىل وإِما سنة إِىل فَإِما فترة، شرة ولكُلِّ شرةً، عابِد لكُلِّ إِنَّ{ : قال 

ته كانترتيت إِىل فنس دى، فَقَدتاه نمو ته كانترترِ إِىل فغَي كفَ ذلقَد لَكه {         .
  }                                                    صحيحه يف خزمية وابن املسند، يف أمحد أخرجه{ 

  :- تعاىل اهللا رمحه -تيمية ابن اإلسالم شيخ اإلمام قال        
 وإال وعمال، علما للسنة اتّباعه لنقص إال بدعة يف وقع أحدا جتد وال"          

 فيها يقع البدعة فإن البدعة، إىل داع له يكن مل متبعا، وهلا عاملا، ا كان فمن
    1اهـ".بالسنة اجلهال

  :-تعاىل اهللا رمحه - السعدي الرمحن عبد العالمة وقال        
 وطلب الشرعية، األدلة طلب عن معرضا ببدعته، راضيا منهم كان ومن"        

 الكتاب به جاء ما رادا هلا، ناصرا والباطل، احلق بني رقالفا العلم من عليه جيب ما
 ما تركه حبسب فاسق ظامل فهذا احلق، على أنه واعتقاده وضالله جهله مع والسنة،
  2 اهـ".تعاىل اهللا حرم ما على وجترؤه عليه، اهللا أوجب

  

                                                        

    5/250. جامع املسائل -  1
  . 209: ص. اإلرشاد يف معرفة األحكام -  2



     
 

 94 

 ه،لبنيان هدما وأشدها باهللا، الشرك بعد للدين إفسادا العلل أعظم من إن        
 دابة تنخر كما فيه تنخر فهي واحملدثات؛ البدع: األمة لشمل تشتيتا وأكثرها
 جعلَت واحملدثات فالبدع ،-السالم عليه - سليمان منسأة أكلت اليت األرض

 من وأوهنت رحيهم، مبعظم وذهبت مشلهم، شتت وأحزابا، وشيعا فرقا املسلمني
  .ألعدائهم سائغةً لقمةً أصبحوا حىت قوم
 لتفشي سبب السنة عن الناس وبعد السنة، عن الناس لبعد سبب البدعة        
 والبدع الشائعات من السنة تصفية الواجبات أوجب من إنه: أقول لذا البدع،

ى عل احلفاظ وألجل احلنيف؛ الدين هلذا نصرةوكشف أهلها من الدعاة  واحملدثات،
 وجوبِ يف متضافرة وأدلة تكاثرةم نصوص جاءتنا ،اإلحداث واالبتداع  الدين من

  .واآلخرة الدنيا يف عاقبتها سوِء وكشف البدعة من والتحذير السنة اتباع
 رضي -عباس ابن قال ،وجوه وتسود وجوه تبيض يوم: سبحانه اهللا يقول        

  ". لبدعةا أهل وجوه وتسود السنة، أهل وجوه تبيض:" - عنهما اهللا
 عن وخروج الدين يف تفرقة من حتدثه وما البدع شر مبينا -تعاىل ويقول        
  شيٍء في منهم لَّست شيعا وكَانوا دينهم فَرقُوا الَّذين إِنَّ: -املرسلني سيد هدي
                -}األنعام{-) 159( يفْعلُونَ اكَانو بِما ينبِّئُهم ثُم هاللَّ إِلَى أَمرهم إِنما

 رضي - عائشة طريق من احلديث يف تفسريها جاء قد ة،الكرمي اآلية هذه        
 الّذين إِنَّ عائشة، يا: - وسلم عليه اهللا صلى -اهللا رسول قال{ :قالت ،- عنها اهللا

   ؟ هم من شيعاً، وكانوا دينهم فَرقُوا
 الْبِدعِ، وأَصحاب اَألهواِء، أَصحاب هم: قال .أعلم ورسوله اهللا: تقل        
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حابأَصو اللَةالض نم هذه ،ةة يا الْأُمشكُلِّ إِنَّ عائبٍ لةً، ذَنبوال ما تخ  
حاباِء أَصوعِ، اَألهالْبِدو سلَي ةٌ، هلُمبوأَنا تريٌء وب مهنم هوي منم راٌءب { .      

  }. 209: ص القرآن، تفسري يف البغوي اإلمام به واستشهد جيد، بإسناد الصغري يف الطرباين رواه{ 

  :عطية ابن وقال        
 من ذلك وغري الفروع يف والشذوذ والبدع األهواء أهل تعم اآلية هذه"         
 لسوء ومظنة للزلل عرضة لهاك هذه الكالم، يف واخلوض اجلدال يف التعمق أهل

   1اهـ" املعتقد
  :قال أنه حنيفة أيب عن البخاري شرح يف بطال ابن وحكى        
 أنت؟ أين من: فقال شيء؟ عن فسألته مبكة، رباح أيب بن عطاء لقيت"         

 ؟ شيعا وكانوا دينهم فرقوا الذين القرية أهل من أنت: قال الكوفة، أهل من: قلت
 ويؤمن السلف، يسب ال ممن: قلت أنت؟ األصناف أي من: قال نعم،: قلت

   2اهـ" فالزم عرفت: عطاء فقال بذنب، أحدا يكفر وال بالقدر،

  :قال - اهللا رمحه - احلسن وعن        
 عليه فقطعوا خيطبنا، يوما - عنه اهللا رضي -عفان بن عثمان علينا خرج"         
 من صوتا ومسعنا: قال السماء؛ أدمي أبصر ما جعلت حىت بالبطحاء، فتراموا كالمه،

  ! املؤمنني أم صوت هذا: فقيل -وسلم عليه اهللا صلى -النيب أزواج حجر بعض

                                                        

  190: ص. تفسري املنار -  1
  .نفس املصدر -  2
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 واحتزب، دينه فرق ممن برئ قد نبيكم إن أال: تقول وهي فسمعتها: قال        
  . 1اهـ"شيٍء في منهم لَّست شيعا وكَانوا دينهم فَرقُوا الَّذين إِنَّ: وتلت

 نصائحه أعظم يف قال أنه -لموس عليه اهللا صلى - اهللا رسول عن صح وقد        
 هابِِ تمسكُوا بعدي، من املَهديين الراشدين اخلُلَفاِء وسنةَ بِسنيت علَيكُم{ : ألمته

  .}...بِالنواجِذ علَيها وعضوا

 والفساد، الشر أصلَ - السالم عليه -األمني الناصح ضحيو احلديث هذا يف        
 بِدعة وكُلّ بِدعة، محدثَة كُلّ فَإِنّ اُألمورِ، ومحدثات وإِياكُم{ :حمذِّرا فيقول
  .   }ضاللَة
 كتاب احلَديث خير فَإنَّ: بعد أَما{ :اجلمعة يوم خطبته يف يقول وكان        
        .}ضاللَة بِدعة وكُلَّ محدثاُا، اُألمورِ وشر اِهللا، رسولِ هدي اهلَدي وخير اِهللا،

  }                                                                    مسلم أخرجه{ 

  :-عنه اهللا رضي -حذيفة عن        
 يدع مل األول فإنَّ تعبدوها؛ فال اهللا رسول بأصحا يتعبدها ال عبادة كلُّ"        
   2اهـ".مقاالً لآلخرِ

                                                        

    .نفس املصدر اجلزء الثالث -  1 
 62: ص باالتباع، األمر: يف والسيوطي. السنن: يف داود أيب إىل شامة أبو عزاه - 2 

 آل إبراهيم بن وحممد ،14ص املساجد، إصالح: يف القامسي من كل أيضا وعزاه كذلك،
=  اإلمام إليه وعزاه). 29-1/28 النبوي، باملولد االحتفال كمح يف رسائل: يف الشيخ
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  :- عنه اهللا رضي -أنس وقال        
  .1اهـ"كُفيتم فقد تبتدعوا، وال آثارنا، اتبعوا"         

  : -عنهما اهللا رضي -عباس ابن ويقول        
 اهللا كتاب يف ليس رأيا ثأحد من فإنَّ والبدع، وإياكم باألثر، عليكم"         

           وكان ،- وجل عز - اهللا لقي إذا عليه هو ما يدرِ مل اهللا رسول سنة به متضِ ومل
          االبتداع وترك واإلتباع واالستقامة اهللا بتقوى لقيه من يوصي -عنه اهللا رضي -
  .2اهـ" 

  :منهم واحد غري قال قدف واألثَر، احلديث أهلِ من هلم التابعون وأما       
 اِهللا من ازداد إال وصيام، صالة من اجتهادا يزداد ال البِدعة صاحب"         
  ". بعدا

  :-تعاىل اهللا رمحه -املبارك ابن ويقول       
 وإنا هللا فإنا السنة، على اهللا لقي مسلم لكل كرامةٌ املوت أنَّ أُخي، اعلم"        

 وظهور األعوان وقلّة اإلخوان وذهاب وحشتنا نشكوا اهللا إىلف راجعون، إليه

                                                                                                                                    

 اإلميان، أصول ؛226ص األنام، إعالم شرحه مع اإلسالم فضل: يف الوهاب عبد بن حممد=
  . وغريهم ،329ص اإلنسان، صيانة: يف والسهسواين. بالسلف االقتداء وجوب باب
لتمسك به من ا باب ما أمر. 157: رقم األثر. اإلبانة الكربى البن بطة: انظر -  1

كما ذكره الشاطيب يف  -رضي اهللا عنه -وكذلك قاله عبد اهللا بن مسعود .بالسنة
  .االعتصام

  باب ذم البدع وسوء منقلب أصحاا: اجلزء الثاين .املصدر السابق -  2
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 السنة وأهلِ العلماء ذهابِ من األمة ذه حلَّ ما عظيم نشكوا اهللا وإىل البدع،
  . 1اهـ".البدع وظهور

                      
 ولَعن لديه،وا لَعن من اُهللا لَعن{ :- وسلَّم عليه اهللا صلَّى -اهللا رسول قال        

  }اَألرضِ منار غير من اُهللا ولَعن محدثًا، آوى من اُهللا ولَعن اِهللا لغيرِ ذَبح من اُهللا
  } - اهللا رمحه -النووي اإلمام بشرح مسلم صحيح{ 
  

 أو ابتدع أو أحدث فيمن فكيف محدثًا، آوى من حق يف اللعن هذا: قلت        
  ؟ عنها ونافح بدعته ىلإ ادع

 عليه اهللا صلَّى - اهللا رسول قال{ :قال -عنه اهللا رضي  مالك بن أنس وعن        
  .} بِدعته يدع حتى بِدعة صاحبِ كُلِّ عن التوبةَ حجب اَهللا إنَّ {:- وسلَّم

  }. بالترغي صحيح يف األلباين وصححه الكبري، يف الطرباين رواه{         

 عليه اهللا صلَّى -اهللا رسول قال{ :قال - عنه اهللا رضي -مسعود ابن وعن        
أصحايب  رب يا: فَأَقُولُ دوين رِجالٌ وليختلجن احلَوضِ، علَى فَرطُكُم أَنا: وسلَّم
 صلَّى -النبِي فَيقُولُ وا،وبدل غَيروا إنهم بعدك؛ أَحدثُوا ما تدرِي ال إِنك: فَيقالُ

  .} َوبدل غَير لمن سحقًا سحقًا: -وسلَّم علَيه اُهللا
  } متقاربة بألفاظ ماجة وابن ومسلم والبخاري مالك اإلمام{           

         

                                                        

  املصدر السابق -  1
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  :- تعاىل اهللا رمحه - الشاطيب قال        
 عبد مر: قال أصحابه، بعض عن األعمش عن وضاح ابن حكى وكالَّذي"         

: يقول وهو أصحابه على املسجد يف يقص برجلٍ - عنه اهللا رضي -مسعود ابن اهللا
             حممد أصحاب من َألهدى إنكم: اهللا عبد فقال عشرا، وهلِّلوا عشرا، سبحوا

   1اهـ."أضلّ: يعين هذه؛ بل أضلُّ، أو - وسلَّم عليه اهللا صلَّى -

  :عنه رواية ويف        
 مرة وكذا كذا قال من اهللا رحم: فيقول الناس يجمع كان رجالً أنَّ"         
 احلمد مرة وكذا كذا: قال من اهللا رحم: ويقول القوم، فيقول: قال اهللا، سبحان

 فقال -عنه اهللا رضي - مسعود بن اهللا عبد م فمر: قال القوم، فيقول: قال هللا،
  .ضاللة بذَنب لَتمِسكون وإنكم! نبيكم له يهد مل لما هديتم لقد: هلم

 كوم وقد فأتاهم املسجد، يف باحلصى يسبحون بالكوفة أناسا أنَّ له وذُكر        
 أخرجهم حىت باحلصى حيصبهم يزل فلم: قال حصى من كوما يديه بني واحد كلُّ
 صلَّى -حممد أصحاب فضلْتم وقد وظُلما، بدعةً تمأحدث لقد: ويقول املسجد، من
    2اهـ".علما -وسلَّم عليه اهللا

  :أيضا الشاطيب وقال        
 وقَبضه يقبض، أن قبل بالعلم عليكم: قال أيضا وهب ابن عنه وخرج"         
 عنده، ما إىل يفتقَر أو يفتقر مىت يدري ال أحدكم فإنَّ بالعلم؛ عليكم أهله، بذهاب

                                                        

  .قاملصدر الساب -1 
  .نفس املصدر -  2



     
 

 100 

 ظهورهم، وراء نبذوه وقد اهللا كتاب إىل يدعون أنهم يزعمون أقواما وستجدون
  1اهـ".بالعتيق وعليكم والتعمق، والتنطُّع والتبدع وإياكم بالعلم فعليكم

  
 خري وأثر هدي واقتفاء السنة، لزوم على -اهللا رمحهم -السلَف حرص ومن        

          اهللا رسول فعل أو قول يف به زيد لفظ أبسط نع يسكتون ال نواكا األمة، هذه
 رضي - عمر ابن عند عطس رجل عن اخلرب جاء وقد ،- وسلم عليه اهللا صلى -
 ،-وسلَّم عليه اهللا صلَّى -اهللا رسول على والسالم هللا احلمد: فقال - عنهما اهللا

 عليه اهللا صلَّى -اهللا رسولُ ناعلَّم هكذا ليس: - عنهما اهللا رضي -عمر ابن فقال
   .حالٍ كُلِّ علَى ِهللا اَلْحمد: نقول أن علَّمنا ولكن ، - وسلَّم

  :قال - عنه اهللا رضي -مسعود ابن وعن        
 عام: وال عام، من أمطر عام: أقول ال شر، بعده الذي إالَّ عام ليس"         

وال عام، من أخصب :وخياركم، علمائكم ذهاب كنول أمري، من خري أمري ثُم 
   2اهـ".ويثلم اإلسالم فيهدم بآرائهم، األمور يقيسون قوم يحدثُ

  :قال -عنه اهللا رضي -أنسٍ وعن        
 عن يسألون -وسلَّم عليه اهللا صلَّى - اهللا رسول إىل رهط ثالثة جاء"         
 عليه اهللا صلَّى - النيب من حنن أين: لوافقا تقالُّوها، كأنهم ا أُخبِروا فلما عبادته،
  تأخر؟ وما ذنبه من تقدم ما له اهللا غفَر وقد - وسلَّم

                                                        

  .املصدر السابق -  1
  .78:  رقم احلديث. البن وضاح  ،البدع :نظر كتابا -  2
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 وال فأصوم أنا أما: اآلخر وقال أنام، وال الَّليل فأقوم أنا أما: أحدهم فقال        
 -وسلَّم عليه اهللا صلَّى -النيب فجاء النساء، فأعتزل أنا أما: اآلخر وقال أُفطر،
 لَه، وأْتقاكُم ِهللا، أَخشاكُم إِني واِهللا أَما وكَذا؟ كَذا قُلْتم الذين أَنتم{ :  فقال
 فَلَيس سنيت عن رغب فَمن النساَء، وأَتزوج وأرقُد، وأُصلِّي وأُفْطر، أَصوم لَكني
  } لمومس والبخاري امحد رواه{ .} مني

           
 ولو بدعة اإلسالم يف ابتدع من أن على دليل الدليل هذا بعد وليس: قلت        
  .-وسلم عليه اهللا صلى -اهللا رسول سنة عن رغب فقد نية، حبسن

  :قال عمر بن عثمان عن رواية ويف        
         "ن اهللا، عبد أبا يا: فقال رجل، أتاه أنس بن مالك مسعتحرم؟أُ أين م 

 فقال - وسلَّم عليه اهللا صلَّى -اهللا رسولُ أحرم حيثُ من احلُلَيفة؛ ذي من: قال
 عليه اهللا صلَّى -اهللا رسول مسجد يعين -القرب عند من أُحرم أن أريد إني: الرجل
 هذه؟ يف فتنة وأي: قال الفتنة، عليك أخشى فإني تفعل؛ ال: مالك فقال ،- وسلَّم
 فضيلة إىل سبقْت أنك ترى أن من أعظَم فتنة وأي: قال زِيدها،أَ أميال هي إنما
: يقول -وجلَّ عز - اهللا مسعت إني ؟-وسلَّم عليه اهللا صلَّى - اهللا رسولُ عنها قَصر

            مأَلي عذَاب يصيبهم أَو فتنةٌ تصيبهم أَن أَمرِه عن يخالفُونَ الَّذين فَلْيحذَرِ

  1اهـ".-}63.النور{-

                                                        

  .1/174 االعتصام للشاطيب -  1
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  :وأهلها البدعة ذم يف املشهورة السلف آثار من جمموعة وهذه        

  :- عنهما اهللا رضي -عباس ابن قال        
   1اهـ".تبتدع وال اتبِع، واالستقامة؛ اهللا بتقوى عليك"         

  :- عنه اهللا رضي -مسعود ابن قال        
        "عوا؛ وال بِعوا،اتد2اهـ".ضاللة بدعة وكلُّ كُفيتم، فقد تبت   

  :-عنهما اهللا رضي - عمر ابن قال        
  3اهـ".حسنة الناس رآها وإن ضاللة بدعة كُلُّ"         

  :- عنه اهللا رضي -الصديق بكرٍ أبو قال        
          اهللا رسولُ كان ما فُونِيستكَلِّ لعلَّكم أدري ال وإني مثْلُكم، أنا إنما"         

 من وعصمه العالَمني، على حممدا اصطفى اهللا إنَّ يطيقه، - وسلَّم عليه اهللا صلَّى -
 فقوموين زِغت وإن فاتبعوين استقمت فإن مبتدعا، ولست متبِع، أنا وإنما اآلفات،

  4اهـ".

  :-عنه اهللا رضي - مسعود بن اهللا عبد قال        
 -وسلَّم عليه اهللا صلَّى - حممد قلب فوجد العباد، قلوب إىل نظر اهللا إنَّ"         

                                                        

   رواه الدارمي يف سننه -  1  
  انظر االعتصام لإلمام الشاطيب - 2
  .-رمحه اهللا - اإلبانة البن بطة: انظر - 3
  البدع وأثرها يف احنراف التصور اإلسالمي :منقول من -  4
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فسه، فاصطفاه العباد، قلوب خرينثه لبرسالته، فابتع بعد العباد قلوب يف نظر ثُم 
 العباد، قلوب خري أصحابه قلوب فوجد -وسلَّم عليه اهللا صلَّى - حممد قلب

 اهللا عند فهو حسنا املسلمون رآه فما دينه، عن قاتلوني نبيه، وزراء فجعلهم
  }1/379يف املسند  رواه اإلمام امحد{ اهـ".سيئ اهللا عند فهو سيئًا رأوه وما حسن،

  :أيضا وقال        
 الفتنة، عليه تؤمن ال احلي فإنَّ مات؛ قد مبن فَليستن مستنا كان من"         
 وأَبرها األمة، هذه أفضل كانوا -وسلَّم عليه اهللا صلَّى -دحمم أصحاب أولئك
 دينه، وإقامة نبِيه لصحبة اهللا اختارهم قوم تكلُّفًا، وأقلَّها علما، وأعمقَها قلوبا،

 أخالقهم من استطعتم مبا ومتَسكوا آثارهم، يف واتبعوهم فضلهم، هلم فاعرفوا
   1اهـ".املستقيم اهلَديِ على كانوا فإنهم ودينهم؛

  
  :قوله -اهللا رمحهما -الثوري سفيان عن نعيم أبو ونقل        
 منها، يتاب املعصية فإنَّ املعصية؛ من إبليس إىل أحب البدعة ألنَّ وذلك"         
   2اهـ".منها يتاب ال والبدعة

  

                                                        

ويف إسناده ، 2/947(" جامع بيان العلم وفضله" :رب يفواألثر رواه ابن عبد ال - 1 
، شهور متداول يف مصنفات أهل السنة، إال أنه أثر م-كما قال بعض أهل العلم -ضعف

   .واهللا اعلم ومعناه صحيح مستقر عندهم
  .472 /11جمموع الفتاوى  -  2
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  :-اهللا رمحه -منبه بن وهب قال        
         "عند كنت ،ة، فذكرت مالكنة: - اهللا رمحه - مالك فقال السنسفينةُ الس 

                                                                                           1اهـ".غَرِق عنها ختلَّف ومن جنا، ركبها من نوحٍ؛

  :قال -اهللا رمحه -املاجشون ابن وعن        
 فرآها بدعةً اإلسالم يف ابتدع من: يقول -اهللا رمحه - مالكًا مسعت"         

 عز - اهللا ألنَّ الرسالة؛ خان -وسلَّم عليه اهللا صلَّى - حممدا أن زعم فقد حسنة،
 اليوم يكون فال دينا يومئذ يكن مل فما ،دينكُم لَكُم أَكْملْت الْيوم -:يقول -وجلَّ
    2 ـاه". دينا

  :-اهللا رمحه -البصري احلسن وقال        
 أو فتهلك، عليه تتبعه ما قلبك يف فيقْذف هوى، صاحب تجالس ال"        

  3 اهـ".قلبك فيمرض تخالف

  :قوله - اهللا رمحه - حنيفة أيب عن وينقلُ        
   4اهـ".بدعة هافإن محدثة؛ وكلَّ وإياك السلَف، وطريق باألثَر عليك"         

 

                                                        

 1 -  الكالم: يفرواه اهلروي 7/366 تاريخ بغداد: واخلطيب يف. 872ذم. 

  .28/  1. .االعتصام: ذكره اإلمام الشاطيب يف -  2
  .البدع البن وضاح: أنظر -  3
إِنكَارِ أَئمة الْإِسلَامِ ما : باب  /التاسع الْباب /األنصاري اهللا لعبد .وأهله الكالم ذم  - 4 

ثَهداملتكلمون يف الدين من األغاليط أَح.  
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  :قال -عنه اهللا رضي -مسعود ابن عن        
 عام: وال عام، من أمطر عام: أقول ال شر، بعده الذي إالَّ عام ليس"         

وال عام، من أخصب :وخياركم، علمائكم ذهاب ولكن أمري، من خري أمري ثُم 
   1اهـ".ويثلم اإلسالم فيهدم بآرائهم، األمور يقيسون قوم يحدثُ

 ما إىل نظر ومن عمليا، - عنه اهللا رضي -مسعود ابن كالم ثبت هكذا        
 سنتها أتباع قلة ومن علمائها، وقلة خطبائها كثرة من اليوم، اإلسالمية األمة بلغته

 اهللا رضي -مسعود ابن لقو إن: لقال واآلراء، واحملدثات البدع معتنقي وكثرة
  .اليوم فيه حنن ما يتجاوز مل -عنه

 كان بالسنة ساقه فمن يسوقه، من له عصر ولكل أهله، له عصر كل        
 من أكثر وما واألهواء، اآلراء أهل أكثر وما هالكا، كان بالبدعة ساقه ومن ناجيا،

 شهرة سبلك وإما موروث، زائل مال لكسب إما الدنيا، من بعرض دينه يبيع
 النعدام ذلك كل احلق؛ خالف من حق يف عار كوصمة التاريخ يف مسجلة

  . احلقيقيني العلم أهل عن واالستغناء املتابعة، وضياع اإلخالص،

 خيشى من منه ليحترز الداء، هذا كشف من البد الوباء، من النجاة وألجل        

                                                        

  .باب ما يذكر من ذم الرأي.- رمحه اهللا -ياملدخل إىل السنن الكربى لإلمام البهق -  1
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 اهللا غضب يف كان وإال ،-النجاة يريد حقا كان إذا هذا -اهلالك، نفسه على
  .وسخطه
 ما وكشف حقيقتهم، وإظهار وفضحهم الباطل، أهلِ باملخالفني التشهري        

 األعمال من أنه شك ال األعمال، يف واحنراف األقوال، يف زيف من عليه هم
 القصد، يف أخلص إن فاعلها عليها ويثاب تعاىل، اهللا إىل ا يتقرب اليت الصاحلة
 جتمعه ممن ظامل على تستر أو مظلوم على اعتداء دون تعاىل، اهللا وجه بذلك وابتغى

  .مصلحة أو معرفة أو قرابة أو رحم به
   

  :-اهللا رمحه - البزار إلماما قال        
 يف التصنيف - تيمية ابن اإلسالم شيخ أي -عنه اهللا رضي أكثر ولقد"        

 منه والتمست ذلك، سبب عن فسألته العلوم، بقية من غريه عن فضال األصول
 ما يل فقال اإلفتاء يف عمدة ليكون وترجيحاته اختياراته جيمع الفقه يف نص تأليف
  : معناه

 له جاز املقلّدين العلماء أحد فيها املسلم قلد فإذا قريب، أمرها الفروع "        
 والضالالت البدع أهل رأيت فإين األصول وأما خطأه، يتيقن مل ما بقوله العمل

 والدهرية الوجود، بوحدة والقائلني واملالحدة والباطنية كاملتفلسفة واألهواء
 والراوندية واملشبهة واسمة واملعطلة واحللولية واجلهمية والنصريية والقدرية
 يل وبان الضالل بأزمة فيها جتاذبوا قد البدع، أهل من وغريهم والساملية والكالبية

 دين كل على الظاهرة احملمدية املقدسة الشريعة إبطال قصد إمنا منهم كثريا أن
 أن قلّ وهلذا دينهم، أصول يف التشكيك يف الناس أوقع مجهورهم وأن العلية،
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أو مسعت م على مقبال والسنة الكتاب عن معرضا رأيتأو تزندق وقد إال مقوال 
                            .                                 واعتقاده دينه يف يقني غري على صار

 دفع على يقدر من كل على جيب أنه يل بان ذلك على األمر رأيت فلما        
 رذائلهم ليكشف جهده يبذل أن وأضاليلهم حجتهم وقطع وأباطيلهم شبههم
  .اجللية الصحيحة والسنة احلنيفية امللة عن ذبا دالئلهم وزيف

 إال املقام علو وادعى الشأن هذا يف صنف ممن اأحد فيهم رأيت ما واهللا وال        
 عن إعراضه: ذلك وسبب اإلسالم، دين قواعد هدم يف كالمه مبضمون ساعد وقد
 طرق واتباعه العاملني، رب عن الكرام الرسل به جاءت وعما املبني الواضح احلق

 هي وإمنا وعقليات، حكميات بزعمهم مسوها اليت االصطالحات يف الفلسفة
 عليه فغلبت ورأسا أصال غريها عن معرضا التزمها وكونه الالتوض تجهاال
 بني يفرق ومل عشواء خبط فيها خبط حىت فتخبط السليم، عقله على غطت حىت
 احلق يقبل عقال هلم جيعل ال أن من بعباده لطفـا أعظم فاهللا وإال والباطل، احلق

 يف أوقع من أوقع وىاهل وغلبة التوفيق عدم لكن وينفيه الباطل ويبطل ويثبته
 العبد به يزن ميزانا بالشوائ من السليم العقل تعاىل اهللا جعل وقد الضالل

 يبعث ومل ، الباطل قبيل من هو وما احلق قبيل من هو ما بني به فيفرق الواردات
 إنه يقال فكيف وجوده مع إال التكليف يقع ومل العقل ذوي إىل إال الرسل اهللا

                             ؟ تعاىل اهللا عن الكرام الرسل به جاءت ما لبعض خمالف
 نورا لَه هاللَّ يجعلِ لَّم ومن لكن، سليم عقل كل له يشهد قطعا باطل هذا        

 إىل مهي جل صرفت أين أوجب الذي هو وحنوه فهذا. -}40.النور{-نورٍ من لَه فَما
 األجوبة من به تعاىل اهللا أنعم مبا عنها وأجبت مقاالم أوردت أن وألزمين األصول
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  1اهـ".والعقلية النقلية
  

 هم ما يسوغون أم غري املبطلني، حقيقة عليهم ختفى ممن الناس من كثري        
 احلقائق ذه جلهلهم وإما وسكتوا، فَرضوا األمور حبقيقة ملعرفتهم إما عليه،

 يف اخلوض أن العتقادهم وإما عرفوا، مبا فاكتفوا والتمحيص البحث عن فتكاسلوا
 من باطل وهذا بينها، يؤلف مما ال اإلسالمية األمة يفرق مما هي املسائل، هذه مثل
  .الوجوه كل

 العلم أهل إثبات بعد املخالفني هؤالء وأفعال أقوال ببطالن علم من فأما        
 احلق لكتمانه مثلهم خمالف نهفإ غريه، إليه ينبه ومل نفسه على استساغه مث لذلك،
  .م امللحقني من وهو املضلني، هؤالء يف العلم أهلُ بينه الذي

 فإنه عنده، مبا الكتفائه استقصائها عن وتقاعس احلقائق هذه جهل من وأما        
 يزل ومل الرجل قلب يف تعشش إذا الباطل ألن عنده، مما القليل يضيع حىت يلبث ال

 للحق يدع فال منه، فيتمكن سوقه على يستوي حىت يتأخر لن واملعرفة، العلم بيقني
  .مكانا وال مدخال
 هو ضالهلم وإبطال زيغهم لكشف املخالفني على الرد أن اعتقد من وأما        

  .مبني ضالل يف الفكرة هذه فمعتقد األمة، يفرق مما
 ناصر فمن أبدا، تمعانجي ال والباطل احلق أن اإلنسان يعلم أن البد: أوال        

  .مبطال كان افتراضه وأراد الباطل عانق ومن حمقا، كان وأظهره احلق

                                                        

  .لإلمام البزار. تيمية  ابن اإلسالم شيخ مناقب يف العلية األعالم :كتاب انظر -  1
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 احملق بني التفريق عنه ينتج أن البد والباطل احلق بني التفريق أن: ثانيا        
 وإبطال احلق إظهار على يبىن أن البد واملبطل احملق بني التفريق وأن واملبطل،
 لثقله قلة وهم -حق أصحاب: قسمني إىل الناس تفريق يتيأ هذا وعلى الباطل،

  . الكثرة وهم - أنفسهم استساغته الذين الباطل وأصحاب ،-غريهم قلوب على

 املؤمن بني ليفرق إال الرسل أرسل وما الكتب أنزل ما تعاىل اهللا: ثالثا        
 وبني حلسن،وا ئالسي وبني والضعيف، الصحيح وبني واملبطل، احملق وبني والكافر،
 أمل الناس، ومعتقدات وأقوال ألعمال وميزانا فرقانا القرآن وجعل واملفسد، املصلح

 مبشّرِين النبِيِّني اللَّـه فَبعثَ واحدةً أُمةً الناس كَانَ ؟:وتعاىل سبحانه يقل
رِيننذملَ وأَنزو مهعم ابتقِّ الْكبِالْح كُمحيل نياسِ با النيملَفُوا فتاخ يها فمو 
لَفتاخ يهإِلَّا ف ينالَّذ وهن أُوتم دعا بم مهاَءتج اتيِّنا الْبيغب مهنيى بدفَه اللَّـه 
ينوا الَّذنا آمملَفُوا لتاخ يهف نقِّ مالْح بِإِذْنِه اللَّـهي ودهن يا مشإِلَٰى ُءي اطرص 

 أو رأي تقدمي دون واإلقدام، السري جيب  النهج هذا فعلى ،-}213.البقرة{-مستقيمٍ
  .فالن أو فالن إىل احنياز أو منطق، أو عقل

  
 منهج ينتقد وهو نفيس، قول يف - تعاىل اهللا رمحه -األلباين اإلمام قال        

  :املسلمني اإلخوان
 احملق بني تفرق احلق، دعوة هي دعوتنا إن: صرحية ةكلم أقول وأنا "        

 كما-بدعوته، جاء حني -وسلم عليه اهللا صلى -اهللا رسول فعل وهكذا واملبطل،
 سبيل يف ذلك كل ،-أباه حارب واالبن ابنه، حارب األب بأن التاريخ خيربنا
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 كما ،هذا زماننا يف احلق دعوة تكون بأن غرابة ال فإذن احلق، باإلسالم التمسك
 احملق وبني والباطل، احلق بني مفرقة كلها، األزمان ويف األول، الزمن يف كانت

  .1اهـ"واملبطل
  

  : - تعاىل اهللا حفظه - الفوزان صاحل اإلمام وقال        
 واقع: لذلك شاهد وخري والعقيدة، املنهج اختالف مع االجتماع ميكن ال"         
 متناحرين، متفرقني كانوا حيث -وسلم ليهع اهللا صلى -الرسول بعثة قبل العرب

 ومنهجهم واحدة، عقيدم وصارت التوحيد، راية وحتت اإلسالم، يف دخلوا فلما
: تعاىل قوله يف بذلك اهللا ذكرهم وقد دولتهم، وقامت كلمتهم، اجتمعت واحدا،

 بِنِعمته فَأَصبحتم قُلُوبِكُم نبي فَأَلَّف أَعداًء كُنتم إِذْ علَيكُم هاللَّ نِعمت واذْكُروا
  -}103.عمران آل{-إِخوانا

 جميعا الْأَرضِ في ما أَنفَقْت لَو :-وسلم عليه اهللا صلى -لنبيه تعاىل وقال          
  -}63.األنفال{ – حكيم عزِيز إِنه بينهم أَلَّف اللَّه ولَكن قُلُوبِهِم بين أَلَّفْت ما

 والفرق واملرتدين الكفرة قلوب بني يؤلف ال - وتعاىل سبحانه -واهللا        
 الكفار يف تعاىل قال املوحدين، قلوب املؤمنني بني اهللا يؤلف إمنا أبداً، الضالة

  :وعقيدته اإلسالم ملنهج املخالفني واملنافقني
مهبسحا تيعمج مهقُلُوبى وتش ذَلك مهبِأَن ملُونَ لَا قَوقع14:احلشر{- ي{-.  

                                                        

 رقم شريط األلباين الدين ناصر حممد احملدث للشيخ والنور اهلدى سلسلة من تفريغ -  1
  29:05 الدقيقة) 543(
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  .-}هود{- )119(ربك رحم من إِلَّا)118( مختلفني يزالُونَ ولَا: تعاىل وقال       

 الذين فهم الصحيح؛ واملنهج الصحيحة، العقيدة أهل وهم} ربك رحم من إِلَّا{
  .االختالف من يسلمون
 حياولون املنهج واختالف العقيدة فساد مع الناس مجع حياولون فالذين        
 الكلمة؛ وجيمع القلوب، يؤلِّف فال، احملال من الضدين بني اجلمع ألن محاالً؛
 مبجرد ال وباطناً، ظاهراً مبقتضاها وعمل، معناها عرف إذا ، التوحيد كلمة سوى
   1اهـ"..تنفع ال ئذحين فإا عليه؛ تدل ما خمالفة مع ا النطق

  :وقال حفظه اهللا أيضا        
 البعض، لبعضهم أضداد األحزاب ألن التحزب؛ مع االجتماع ميكن ال "        
 ولَا جميعا اللَّه بِحبلِ واعتصموا: يقول تعاىل واهللا، محال الضدين بني واجلمع
 يف باالجتماع وأمر تفرق،ال عن سبحانه فنهى. -}103: عمران آل {- تفَرقُوا
 -}22:اادلة {- الْمفْلحونَ هم اللَّه حزب إِنَّ أَلَا :اهللا حزب وهو واحد؛ حزب
  .-}52:املؤمنون{- واحدةً أُمةً أُمتكُم هذه وإِنَّ: تعاىل وقال

 قال شيء، يف اإلسالم من ليست املختلفة واجلماعات والفرق فاألحزاب        
  -}159:األنعام{-شيٍء في منهم لَست شيعا وكَانوا دينهم فَرقُوا الَّذين إِنَّ :تعاىل

 فرقة وسبعني ثالث إىل األمة افتراق عن -وسلم عليه اهللا صلى -النيب أخرب وملا
 مويالْ هيلَع ناأَ ام لِثْم ىلَع كانَ نم {:وقال ،}ةداحو الّإِ ارِالن يف اهلُّكُ{:قال

أَوحايبص{.  
                                                        

  .احلديثةاألجوبة املفيدة عن أسئلة املناهج  -  1



     
 

 112 

 عليه كان ما: منهجها اليت الواحدة، هذه إال ناجية فرقة هناك فليس       
 وإِنْ: تعاىل قال جيمع، وال يفرق فهو، وأصحابه -وسلم عليه اهللا صلى - الرسول

  -}138:لبقرة{- شقَاقٍ في هم فَإِنما تولَّوا
 أصلح ما إال األمة هذه آخر يصلح ال ":- اهللا رمحه - لكما اإلمام يقول       

 اتبعوهم والَّذين والْأَنصارِ الْمهاجِرِين من الْأَولُونَ والسابِقُونَ :تعاىل وقال"أوهلا
انسبِإِح يضر اللَّه مهنوا عضرو هنع دأَعو ملَه اتنلنا ليسف -}100:التوبة {-ج 

  .1اهـ"الصاحل السلف منهج على االجتماع إال
  
  : -كذلك تعاىل اهللا رمحه -النجمي حيىيأمحد  اإلمام الشيخ وقال        

 اهللا رسول يتابعوا أن الشريعة، ومحلة العلم طالب على لزاما كان لذلك"         
 من اندثر ما وجيددوا أمته، يف خبري وخيلفوه دعوته، يف - وسلم عليه اهللا صلى -

 ويردوا به، علق مما الدين هذا عقائد ويصححوا سنته، من أميت ما وحييوا شريعته،
 يف تبليغه وعلى عليه، املفتراة باألكاذيب اهللا دين تشويه يريدون الذين املبطلني على

 اهللا صلى -النيب األول، مببلغه ومتأسني هللا، خملصني ذلك يفعلون واحلاضر، املاضي
 أَنا بصرية علَٰى هاللَّ إِلَى أَدعو سبِيلي ذههٰ قُلْ: تعاىل لقوله امتثاال -وسلم عليه
  2اهـ". -}يوسف{-) 108( الْمشرِكني من أَنا وما هاللَّ وسبحانَ اتبعنِي ومنِ

  .بالنعمة املقصود هو والتوحيد: قلت        

                                                        

  .املصدر السابق -  1
  .112 /1 . والردود والرسائل الفتاوى يف الودود الرب فتح -  2
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  :املصدر نفس يف -اهللا رمحه -وقال        
. -}يوسف{- ربك رحم من إِلَّا )118( مختلفني يزالُونَ ولَا: تعاىل وقال"         

 الذين فهم الصحيح، واملنهج الصحيحة، العقيدة أهل وهم:  ربك رحم من إِلَّا
  .االختالف من يسلمون

 حياولون املنهج ختالفوا العقيدة فساد مع الناس مجع حياولون فالذين        
 سوى الكلمة وجيمع القلوب يؤلف فال احملال؛ من الضدين بني اجلمع ألن حماال،
 النطق مبجرد ال وباطنا، ظاهرا مبقتضاها وعمل معناه، عرف إذا التوحيد، كلمة
  اهـ".تنفع ال حينئذ فإا عليه، تدل ما خمالفة مع ا،
  

 التحذير هل: - تعاىل اهللا حفظه - لفوزانا صاحل الفاضل اإلمام سئل ولقد        
  لصفهم؟ وشقا للمسلمني تفريقا يعترب ودعاا املخالفة املناهج من

  :-اهللا حفظه -جوابه فكان        
 ال املسلمني لكلمة مجعا يعترب السلف ملنهج املخالفة املناهج من التحذير"         
 ملنهج املخالفة املناهج هو املسلمني صفوف يفرق الذي ألن لصفوفهم، تفريقا

   1اهـ".السلف
  :-اهللا حفظه -احلارثي فرحيان بن مجال الفاضل الشيخ ويقول       
 لصف مفرقة األيام من يوما تكون ولن مل إليها والدعوة وإقامتها السنة إن"       

 لصف تفريقا أيضا وأهلها واألهواء البدع من التحذير يكن ومل املسلمني،

                                                        

  األجوبة املفيدة  -  1
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  .والكلمة للصف مجعا يعترب كله ذلك إن لب املسلمني،
 ألصحابه، -وسلم عليه اهللا صلى -النيب حتذير: ذلك على والدليل        

 البدع على السكوت بل... املشهور احلديث يف اخلوارج من -ألمته عام واخلطاب
 تغتابوا ال: بدعوى السلف ملنهج املخالفة املناهج يف الكالم وعدم وأهلها، واألهواء

 ال: ومرة الناس، على تشوشوا ال: ومرة مسمومة، العلماء حلوم: ومرة لعلماء،ا
 نسمعها ساذجة بعبارة ومرة اللدود، عدونا ضد ولنتحد املسلمني، بني تفرقوا
 ذلك أشبه وما والعلمانيني، واملنافقني الكفار وتتركون إخوانكم على تردون: كثريا

  .باطل ا أريد حق كلمة وهي العبارات، من
 يف هؤالء أن مع للمسلمني، والكلمة الصف تفريق من هو هذا، مثل بل        
  اهـ"اخلارجي العدو من خطرا أشد الداخلي العدو فإن اللدود، عدونا هم احلقيقة

 اهللا رمحه -زيد أبو بكر الفاضل، الشيخ بكالم احلارثي الشيخ استشهد مث        
  : قالف الذي - تعاىل
 حيميه ثغر على فهو قدرته، حسب حيسن ما يزاول وكل قدرات، العلماء"         
 خفيفة، بدعة صاحب على وآخر ملحد، على يرد فَعالم. عليه عدوان أي من

 القدرة حسب ذلك كل شاذ، رأي على يرد وآخر فسوق، صاحب على وثالث
  ". والتأهيل 

  :-كذلك اهللا رمحه -ويقول        
 بالدين مضرة أمر املصلحني، وختذيل خالفني،امل على السكوت يف"         
 فَشو السنة، أهل على األهواء أهل رتفاعا درجات، السنة أهل نزول: منها والدنيا،
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 فيضعف ثباتها بعد مكانتها عن العقيدة حتريك احلق، لالعتقاد ومداخلتها الشبهة
 احلاجز كسر املنابر، درجات وعلى اامع يف املبطلني ظهور السليم، االعتقاد
 ومتوت بالباطل، الناس ئتمرفيس واملنكر، واملعروف والبدعة، السنة بني النفسي
 من وجيفلون العلماء، على الدمهاء إصالح ويستعصي الدين، حرمات على الغرية

  ".  نصحهم
  : - أيضا اهللا رمحه -ويقول       
 مطالب حيقق ،- املخالف على الرد: يعين -الكفائي الواجب ذا القيام"        
 عن النامجة آنفا املضار اتقاء: منها املسلمني، حياة يف تلتمع مباركة، ومثارا شرعية،

 ا بالعمل نشرها يكون فكما منها، تآكل ملا وإحياء للسنة نشر السكوت،
 من الساحة وتنقية للمخالف، ونصح عليها، العدوان برد فكذلك إليها، والدعوة

 وفَجروا، فابتدعوا، والكتاب، السنة أمر به خالفوا مبا همعلي بالتعريف املنكودين
   1اهـ".املسلمني وآذوا السنة، ونابذوا

 وإبطال وضالهلم، زيغهم وكشف املخالفني، على الرد أن: القول فخالصة        
 عني فرض وهو بذلك، القيام على الدين آكد من شبهام، ودحض مزاعمهم،

 احلجج يقتضي عظيم علم وهو مسلم، كل ىعل كفاية وفرض عامل، كل على
 اخلطوات اتباع من فالبد جناحها، يف احلكمة وأما استغالهلا؛ يف واحلكمة والرباهني

  :-اعلم واهللا -اآلتية، الستة

 لكسب للناس ظاهرا مراء ال الدين، هذا نصرة يف هللا اإلخالص: األوىل        
                                                        

  .انظر هامش الكتاب. املصدر السابق -  1
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  .املعتربين العلم أهل تزكية لكسب وال حمبتهم، و إعجام

 العلم أهل مسح إذا أمسائهم ذكر مع باألدلة، للناس باطلهم إظهار: الثانية        
  . راجحة مصلحة فيه ورأوا بذلك

 اجلرح علم يف املختصون العلماء قاله على ما الرد يف االعتماد: الثالثة        
 وينصر احلق هريظ علمعلم الشهادة الكربى،  والتعديل، اجلرح علم ألن والتعديل،

  .املبطل ويهزم الباطل ويبطل احملق،

 سبب الردود إن يقولون الذين من املميعني إىل االلتفات عدم: الرابعة        
 لوحدة وتشتيت للصف، وضعف للفرقة سبب اخلالف وأن واالختالف، للخالف
  .املسلمني

 يدعون الذين من الكساىل واملخذلني املخاذلني إىل اإلصغاء عدم: اخلامسة        
 وأن للوقت، مضيعة املخالف على الرد إن يقولون الذين العصر، هذا يف السلفية

 يف احلدادية رائحة أشم وهؤالء بكثري، ذلك من خري سلفي لعامل رسالة تقرأ
  .منهجهم

 قد عليه املردود لعل الردود، من هيأه ما يف العلم أهل استشارة: السادسة        
 أن أراد مما أكثر ويفسد يدري، ال وهو ظاملا فيكون بتوبته، الراد رِيد ومل تاب

  .يصلح

  :- تعاىل اهللا رمحه -تيمية ابن قال        
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 فالن: أقول أن علي يثقل إنه: حنبل بن أمحد لإلمام بعضهم وقال" ...         
 يحالصح اجلاهل يعرف فمىت أنا، وسكت أنت سكت إذا: فقال كذا، وفالن كذا
 يف اجلهاد جنس من دينهم، يف للمسلمني عام هذا نفع أن فبين... السقيم؟ من

 وعدوام هؤالء بغي ودفع وشرعه، ومناهجه ودينه اهللا سبيل تطهري إذ اهللا، سبيل
 ضرر لدفع اهللا يقيمه من ولوال املسلمني، باتفاق الكفاية على واجب ذلك، على

 احلرب، أهل من العدو استالء فساد من أعظم فساده وكان الدين، لفسد هؤالء
 أولئك وأما تبعا، إال الدين من فيها وما القلوب يفسدوا مل استولوا إذا هؤالء فإن
   1اهـ".ابتداء القلوب يفسدون فهم

  :حفظه اهللا تعاىل -وقال اإلمام ربيع بن هادي        
 مراعاة هاإلي الداعني البدع أهل عن السكوت السلف منهج من ليس"         
 أن شك وال أهلها، يفسد اتمعات يف البدع انتشار ألن وذلك املصاحل؛ لبعض

 مبا املبتدع ذكر عن السكوت جيوز ال كما املصاحل، جلب على مقدم املفاسد درء
 والبد ببدعته، ذكره من فالبد اتمع، على ضرراً يسبب عنه السكوت ألنَّ فيه؛
 حساً البيان على القدرة عند ذلك وكل ني،للمسلم نصيحة منه التحذير من

    2اهـ"ومعىن
  

                                                        

  ) . 1/350: ( ، وشرح علل الترمذي ) 28/231( جمموع الفتاوى  -  1
  .107 :ص .)والثالثون الثامن السؤال( -  2
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 وعمدوا الفهم، ودقة بالنقل وإتباعها احلق آثار اقتفاء الناس ترك ملا: قلت        
 يف دخل العلم، أهل استشارة عن وعزفوا النقل، عن العقل بانسالخ الرأي إىل

  : فرق أربع إىل الناس فافترق منه، ليس ما الدين

 الناس أكثر فكانوا باجلهل، أو باهلوى إما املبطل، مع فريق: األول الفريق        
 إِن هاللَّ سبِيلِ عن يضلُّوك الْأَرضِ في من أَكْثَر تطع وإِن: تعاىل قال ضالال،
  .-}116.األنعام{-يخرصونَ إِلَّا هم وإِنْ الظَّن إِلَّا يتبِعونَ

 أحيانا هم بل هؤالء، إىل وال هؤالء إىل ال تائه، متوقف فريق: الثاين الفريق        
  .وهؤالء هؤالء،ضد 

 إىل الوقوف جيب ما بقدر املبطل جانب إىل وقف فريق: الثالث الفريق        
 جتمعهم الذين من أنفسهم السلفيني بعض صفوف يف رأيناه وهذا احملق، جانب

 الذي العملي النفاق من يعانون يزالون ال الذين من أو مصلحة، أو قرابة باملخالفني
  .براء وال والء فال السواء، على والعدو للمحب أصدقاء جيعلهم

 واملبطل، احملق بني ساوى جهال، وأشد حذرا أقل كان فريق: الرابع الفريق        
 احملق، جانب إىل وقف من إال الناس من ينج ومل بوجوه، الناس بني ساعيا فكان
 آمنوا الَّذين إِلَّا: تعاىل قال كما القليلة، القلة وهم معه، الذي بالنور هملتبصر

  .-}24.ص{- هم ما وقَليلٌ الصالحات وعملُوا

 حيايت، يف به وأعمل نفسي، يف واعتقده جيدا، وأحفظه أعرفه والذي        
 املوجودين بني الواردة فاتواخلال املوجودات يف املتضادات أن: به تعاىل اهللا وأدين



     
 

 119 

 إىل سبيلها فهذه الدنيا، بأمور متعلقة شخصية خالفات تكون أن إما : قسمان
 وهو األمة، تعم وال األفراد بني واردة فكلها العلم، وأويل والقضاة واحلكام األمراء

 أا فيها يقال ما وأقل مصلحة، جللبة أو مفسدة لرد إما عنه، التنازل جيوز حق
  .فضيلة

 ألي عنه التنازل جيوز وال ألحد، ملكا ليس وهذا الدين، يف تكون أن وإما        
 هللا ملك هو بل واجلماعة، بالفرد تتعلق فهي االجتماعي، وزنه كان مهما كان،

 ،-وصوته حبلته -مكانه يف يظل أن البد فاحلق مجيعا، بالبشر وتتعلق وحده،
 مثة وليس اهللا، لكلمات تبديل ال ،- وخفته ثقله - وبوزنه ،-ومره حلوه -ومبذاقه
  .باطل أو حق هو وإمنا رابع، أو ثالث

 إليه، وامليل احلق معرفة فيه وأودع اإلنسان خلق -وتعاىل سبحانه - فاهللا        
 باطله علم الفطرة بعني املبطل إىل نظر فمن عنه، وامليل الباطل بغض فيه وأودع
 وعمل فأقره عنده، الذي احلق علم العني، فسبن احملق إىل نظر ومن ورده، فحذَره

 فيها أودع الذي سبحانه خالقها مراد خالف من إال الفطرة عدلَ خيالف فال به،
  .بصرية نفسه على وجعل املتضادات لتمييز العدل ميزان

 سبحانه ووصفَه وكالمه، صفته وهو -تعاىل اهللا أنزله الذي والقرآن        
 فيتبني واملبطل، احملق وبني والباطل، احلق بني به ليفرق إال اهللا أنزله ما ،-بالفرقان

 بلْ: تعاىل قال وقد فيتبع، احملق هدى هلم ويتضح فيترك، املبطل ضالل للناس
فقْذقِّ نلَى بِالْحلِ عاطالْب هغمدفَإِذَا فَي وه قاهز لَكُملُ ويا الْومفُونَ مصت          

  .-}18.األنبياء{-
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 للناس ظهر ممن العصر هذا يف املبطلني واملخالفني املبتدعة هؤالء فأول        

 املصري القرضاوي يوسف: مساعيهم واتضحت منهجهم، وافتضح فسادهم،
  . وصغارهم العلم أهل كبار عليه رد الذي القطيب، إلخواينا

  
فهو من دعاة  وفقهية، وسلوكية ومنهجية عقدية طاماته: القرضاوي يوسف        

 من أيضا هواحلريات، ومن الذين يقولون بوجوب تطبيق احلرية قبل الشريعة، و
 اُألخوة إىل يدعون ممن وهو األديان، وتعايش األديان، وحوار األديان، وحدة دعاة

 والنصرانية واليهودية اإلسالم بني يسوي ممن وهو الدينية، والوحدة اإلنسانية
 ا املعبود وأن واحد، منزهلا أن يعتقد ألنه الديانات، من وغريها واهلندوسية

 واعتنق اإلسالم من خرج من وأن األديان، هذه بني دين اإلسالم وأن واحد،
 هللا إناف -آخر، مساوي دين إىل مساوي دين من منتقل هم إمنا النصرانية، أو اليهودية

  .-راجعون إليه وإنا

 القرضاوي هلذا وصفاً - تعاىل اهللا حفظه -اجلابري عبيد الكبري الشيخ يقول        
  :- به وبصره احلق إىل به ورد اهللا هداه - املفتون

 والنصارى، اليهود يوايل هو بل والرباء، الوالء معدوم فالرجل هنا ومن"...        
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  1اهـ".ومؤاخام مودم إىل ويدعو

  :املقال نفس يف -اهللا حفظه -ويقول       
 هوى، صاحب الرجل أن على يدل ما بصوته هو الذي الشريط وعندي"        
 ما كالمه ويف بل الدين، عن وحيرفهم اهلاوية، إىل الناس يقود ضال، مبتدع وأنه
  2اهـ".كفريات هو
  

 يدعو عمن - تعاىل هللا رمحه - عثيمني بن صاحل الزمان فقيه اإلمام وسئل        
  : -اهللا رمحه -فقال األفكار، هذه مثل إىل

 ما يعتقد االعتقاد، حر اإلنسان يكون أن جييز الذي أن ذلك على تعليقنا"         
 بغري يتدين أن له يسوغ أحداً أن اعتقد من كل ألن كافر، فإنه األديان من شاء
 تاب فإن يستتاب، -وجل عز -باهللا كافر فإنه ،- وسلم عليه اهللا صلى - حممد دين
  .قتله وجب وإال

 على ينـزله -وجل عز -اهللا من وحي ولكنها أفكاراً، ليست واألديان        
 الدين، ا يقصد اليت - فكر كلمة أعين - الكلمة وهذه عليه، عباده ليسري رسله،
 الفاسد، املعىن هذا إىل تؤدي ألا اإلسالمية الكتب قواميس من حتذف أن جيب
 وأعين - فكر واليهودية فكر، والنصرانية فكر،: اإلسالم عن يقال أن وهو

 جمرد الشرائع هذه تكون أن إىل فيؤدي -باملسيحية أهلها يسميها اليت بالنصرانية

                                                        

  .-حرسه اهللا –منقول من املوقع السلفي سحاب  -  1
  .نفس املصدر -  2
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 مساوية أديان السماوية األديان أن والواقع الناس، من شاء من يعتنقها أرضية أفكار
 عباده، ا تعبد اهللا من وحي أا على اإلنسان يعتقدها - وجل عز -اهللا عند من
  .فكر عليها يطلق أن جيوز وال

 حر وأنه شاء مبا يتدين أن ألحد جيوز أنه اعتقد من أن: اجلواب وخالصة        
 غَير يبتغِ ومن: يقول تعاىل اهللا ألن - وجل عز -باهللا كافر فإنه به يتدين فيما

        الْإِسلَام هاللَّ عند الدّين إِنَّ: ويقول -}85.عمران آل{- منه يقْبلَ فَلَن دينا الْإِسلَامِ
 جيوز جائز اإلسالم سوى ديناً أن يعتقد أن ألحد جيوز فال -}19.عمران آل{-

 خمرجاً كفراً كافر بأنه العلم أهل صرح فقد هذا اعتقد إذا بل به، يتعبد أن لإلنسان
   1اهـ".امللة عن
  

  :فتاويه يف -تعاىل اهللا رمحه -باز بن العزيز عبد اإلمام الوق       
 ا ويلزم الصاحلة بالعقيدة يأمر اإلسالم العقيدة، حرية يقر ال اإلسالم"         

 فالقول األديان، من شاء ما اإلنسان خيتار حرة جيعلها وال الناس، على ويفرضها
  . غلط هذا العقيدة حرية جييز اإلسالم بأن
 وااللتزام ،-وتعاىل سبحانه -له واإلخالص اهللا توحيد يوجب اإلسالم        

 توحيد: وأمهها الواجبات وأعظم اهللا، حرم عما والبعد اإلسالم، يف والدخول بدينه
 ،- وجل عز - باهللا الشرك: الذنوب وأعظم املعاصي وأعظم له، واإلخالص اهللا

 ولَا اللَّه واعبدوا: يقول سبحانه فاهللا اإلحلاد، أنواع سائر من العبد يكفر ما وفعل

                                                        

  .باب املناهي اللفظية - األول رسائل الشيخ حممد صاحل العثيمني الدجمموع فتاوى و - 1 
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 تعبدوا أَلَّا ربك وقَضى: وتعاىل سبحانه ويقول ،-}36.النساء{ -شيئًا بِه تشرِكُوا
 ،-}5.الفاحتة{ -نستعني وإِياك نعبد إِياك: سبحانه ويقول -}23.اإلسراء{ -إِياه إِلَّا

 وما: سبحانه ويقول ،- } 2.الزمر{ -الدين لَه مخلصا اللَّه دفَاعب: وجل عز ويقول
  .-} 5.البينة{ -الدين لَه مخلصني اللَّه ليعبدوا إِلَّا أُمروا

 حتى الناس أُقَاتلَ أَنْ أُمرت{ :- وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى -النيب ويقول        
 ويؤتوا الصلَاةَ ويقيموا اللَّه، رسولُ محمدا وأَنَّ اللَّه إِلَّا إِلَه لَا أَنْ يشهدوا
 الْإِسلَامِ، بِحق إِلَّا وأَموالَهم دماَءهم مني عصموا ذَلك فَعلُوا فَإِذَا الزكَاةَ،

مهابسحلَى وع عليه متفق{ . }اللَّه{  

 العقيدة وجوب - وسلم عليه اهللا صلى -الرسول وبين -وجل عز -فَبين        
 ديناً خيتار أن له فليس هذا، يف لإلنسان حرية ال وأن اهللا، بشرع االلتزام ووجوب

 بل عليه، اهللا أوجب ما يدع أن له وليس اهللا، حرم ما يعتنق أن له وليس آخر،
 اهللا يوحد وأن اإلسالم، وهو اهللا دين على يستقيم أن عليه ويفترض ،يلزمه

 عليه -حممد برسوله يؤمن وأن ،-وتعاىل سبحانه -أحد معه عبدي وأال بالعبادة،
 وأن ،عليه ويعادي هذا على ويوايل شريعته، على يستقيم وأن ،- والسالم الصالة

 هللا،ا أمر كما يصوم وأن اهللا، أمر كما الزكاة يؤدي وأن اهللا، أمر كما الصالة يقيم
  . اهللا أمر كما وحيج
 رسولَ يا{ :قَالَ - عنه اهللا رضي -مسعود بن اللَّه عبد عن الصحيحني ويف       
،اللَّه بِ أَيالذَّن ظَملَ أَنْ: قَالَ ؟ أَععجت لَّها لنِد وهو لَقَكقَالَ ؛خ :قُلْت :ثُم ؟ أَي 
 تزانِي أَنْ: قَالَ أَي؟ ثُم: قُلْت: قَالَ ؛معك يطْعم أَنْ مخافَةَ ولَدك تقْتلَ أَنْ: قَالَ
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 هاإِلَٰ هاللَّ مع يدعونَ لَا والَّذين: سبحانه قوله هذا يف اهللا فأنزل ،}جارِك حليلَةَ
رلَا آخلُونَ وقْتي فْسي النالَّت مراللَّ حقِّ إِلَّا هلَا بِالْحونَ ونزن يملْ وفْعذَٰ يكل لْقي 
    تاب من إِلَّا )69( مهانا فيه ويخلُد الْقيامة يوم الْعذَاب لَه يضاعف )68( أَثَاما

  .-}الفرقان{-
 الزكاة وإيتاء الصالة قاموإ له واإلخالص اهللا توحيد أن على ذلك فدل        
 باهللا، يشرك أن ألحد وليس - منه البد مفترض أمر - الزنا وحترمي القتل وحترمي
 له وليس حق، بغري نفساً يقتل أن له وليس يسرق، أن له وليس يزين، أن له وليس

 مال وعنده الزكاة يدع أن له وليس الصالة، يدع أن له وليس اخلمر، يشرب أن
 السفر يف إال رمضان صيام على قادر وهو الصيام يدع أن له وليس الزكاة،

 غري إىل العمر، يف مرة حيج أن على قادر وهو احلج يترك أن له وليس واملرض،
  . ذلك

 الصحيحة العقيدة اإلنسان يلتزم أن جيب بل ذلك، يف اإلسالم يف حرية فال        
 يف حرية له له، اهللا أباحها اليت املباحة األمور يف حرية له نعم، اهللا، حرم ما ويدع
 اإلنسان فعله شاء إن واملباح بأس، ال تركها شاء فلو جتب، ال اليت ملستحبةا األمور

 فيلزمه عليه اهللا حرمه وما فعله، فيلزمه عليه اهللا أوجب ما أما تركه، شاء وإن
 اوسية، أو الوثنية أو اليهودية أو النصرانية أو الشيوعية يعتنق أن له وليس تركه،
 صار الشيوعية أو اوسية أو النصرانية أو ديةاليهو اعتنق مىت بل ذلك له ليس

 يف هو الذي املسلم األمر ويل يستتيبه يستتاب، أن وجيب واملال، الدم حالل كافراً
 :قال - وسلم عليه اهللا صلى -النيب ألن قتله؛ وإال احلق إىل ورجع تاب فإن بلده،

 }نلَ مدب هيند لُوهيحالصح يف البخاري رواه{ .}فَاقْت {  
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 أنه يعلم فبهذا يتب، مل إذا يقتل أن جيب بالكفر اإلسالم دين دينه بدل فمن        
 على االستقامة يلزمه بل أبداً، بالباطل يأخذ وأن احلق يترك أن حرية للمسلم ليس
 هللا وينصح املنكر، عن وينهى باملعروف يأمر أن وعليه الباطل، ترك ويلزمه احلق

 ترك إىل الناس يدعو وأن عليه، اهللا حرم ما حيذر وأن ،- وجل عز -اهللا إىل ويدعو
  1اهـ". الطاقة حسب مفترض أمر هذا كل عليهم، اهللا حرم ما
   

  :  قال إذ - تعاىل اهللا رمحه - تيمية ابن اإلسالم شيخ احلكم هذا إىل سبق وقد        
 سلمنيامل دين على الكفار أولئك دين ويعظمون اإلسالم دين يدعون فهم"         

 واحلكم املؤمنني ومواالة ورسوله اهللا طاعة من بكثري أعظم ويوالوم ويطيعوم
  . ورسوله اهللا حبكم ال اجلاهلية حبكم أكابرهم بني شجر فيما

 اليهود كدين اإلسالم دين جيعلون وغريهم وزرائهم من األكابر وكذلك        
  . املسلمني عند األربعة ذاهبامل مبنـزلة اهللا إىل طرق كلها هذه وإن والنصارى

 دين يرجح من ومنهم النصارى دين أو اليهود دين يرجح من منهم مث        
 اجلهمية السيما وعبادهم فقهائهم يف حىت فيهم غالب فاشٍ القول وهذا املسلمني

 من كثري مذهب وهذا الفلسفة، عليهم غلبت فإنه وحنوهم الفرعونية االحتادية من
 اليهود من وكثري أكثرهم، أو النصارى من كثري هذا وعلى أكثرهم، أو املتفلسفة

 املذهب هذا على والعباد منهم العلماء خواص غالب إن: القائل قال لو بل أيضا؛
  .  املوضع هذا له يتسع ال ما ومسعت ذلك من رأيت وقد أبعد، ملا

                                                        

  )العقيدة حرية يقر اإلسالم هل(  .األول الد الدرب على نور فتاوى -  1
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 سوغ من أن املسلمني مجيع وباتفاق املسلمني، دين من باالضطرار ومعلوم        
 -وسلم عليه اهللا صلى - حممد شريعة غري شريعة اتباع أو اإلسالم دين غري اتباع
 قال كما-الكتاب ببعض وكفر الكتاب ببعض آمن من ككفر وهو كافر، فهو

 هورسل اللَّه بين يفَرِّقُوا أَن ويرِيدونَ ورسله هبِاللَّ يكْفُرونَ الَّذين إِنَّ: - تعاىل
 )150( سبِيلًا لكذَٰ بين يتخذُوا أَن ويرِيدونَ بِبعضٍ ونكْفُر بِبعضٍ نؤمن ويقُولُونَ

  1اهـ".-}النساء{-مهِينا عذَابا للْكَافرِين وأَعتدنا حقا الْكَافرونَ هم ئكأُولَٰ

  :- عليه اهللا رمحة -الوهاب عبد بن حممد دد،ا الشيخ ذكر وقد        
 كفر مذهبهم، صحح أو كفرهم، يف شك أو املشركني، يكفر مل من أن"         
  2اهـ".إمجاعا

  :- تعاىل اهللا رمحه - حزم ابن وقال        
  اهـ".كفارا والنصارى اليهود تسمية على واتفقوا"         

  :-اهللا رمحه -عياض القاضي وقال       
 أو شك أو فيهم وقف أو امللل من اإلسالم ملة بغري دان من نكفر وهلذا"         

  .اإلسالم ذلك مع أظهر وإن مذهبهم صحح
 مبين والنصارى اليهود دين صحح من تكفري حكم من العلماء ذكره وما        

 يبتغِ ومن: يقول -وتعاىل سبحانه -اهللا ألن القرآن تكذيب ذلك من يلزم أنه على

                                                        

  .28/523: الفتاوى -  1
  .الناقض الثالث. لعشرةنواقض اإلسالم ا -  2
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رلَامِالْإِ غَيا سينلَ فَلَن دقْبي ،هنإِنَّ: ويقول م ينّالد ندع اللَّـه لَامالْإِس.  
 عليه -عنه صح حيث ،- والسالم الصالة عليه -النيب تكذيب منه يلزم كما        
 أبو وروى اإلسالم، غري األخرى الديانات نسخ عن أخرب أنه -والسالم الصالة
 اهللا صلى -اهللا رسول أصحاب من الناس كان: قال هأن -عنه اهللا رضي -هريرة
 -وسلم عليه اهللا صلى اهللا -لرسول ذلك فذكروا التوراة يكتبون - وسلم عليه
      . }إِلَيهِم نبِيهم بِه جاَء عما رغبوا قَوم الضاللَة وأَضلُّ الْحمقِ أَحمق{  :فقال

    1اهـ".}  معجمه يف اإلمساعيلي رواه{ 
  

  : - اهللا رمحه - األلباين الدين ناصر الشيخ الكبري احملدث العالمة قال        
 والسنة، الكتاب على منهجية دراسة وليست أزهرية، دراسته القرضاوي"         

 الشيء جاء إذا: جداً خطرية فلسفة وله الشريعة، تخالف بفتاوى الناس يفيت وهو
  "للتحرمي قاطع نص هناك ليس:" بقوله التحرمي من يتخلص الشرع، يف حمرماً
 كبار من وهو أسلم كان الذي اإلجنليزي لذلك وأباح الغناء، أباح فلذلك        
 بأنه القرضاوي وادعى كسبه، من يأكل وأن مهنته يف يظّل أن الربيطانيني املغنني
 علماء إمجاع خالف وهذا الطرب، آالت أو الغناء لتحرمي قاطع نص هناك ليس

 ومنهم - أم بدليل القاطع، النص فيها يشترط ال الشرعية األحكام أن املسلمني
 ليس والقياس والقياس، واإلمجاع والسنة الكتاب: " األدلة يقول -نفسه القرضاوي

 احلديث يف هو كما والصواب للخطأ معرض واالجتهاد اجتهاد، ألنه قاطعاً دليالً

                                                        

  .1071/  2.  املصطفى حقوق بتعريف الشفا -  1
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 ويتحلّل يتخلص لكي قاطع، دليل يوجد ال أنه: نغمةال ذه جاء لكنه".  الصحيح
 اُهللا لَعن{ : يقول- وسلم عليه اهللا صلى - والرسول الشرعية، األحكام من كثري من

 مال من املسلم يستفيد أن أبداً يجوز فال ،} وشاهديه وكاتبه وموكلَه الربا آكلَ
 وموكلَه الربا آكلَ اُهللا لَعن: يقول يثاحلد هذا الربا، يأكل لن أنه حبجة حرام،
هبكاتو هيدشاهد الربوية، األموال من املساجد بناء أما ،وعليه -بقوله عليه فالر 
 به أمر بِما املؤمنني، أمر اهللا وإن}  طَيباً إِلّا يقْبلُ ال طَيب اَهللا إِنَّ{ : -السالم

       : ذكر مث ،صالحاً واعملُواْ الطّيبات من كُلُواْ رسلُال يأَيها: فقال املرسلني
 حرام ومأْكَلُه يارب، يارب: يقولُ يديه يرفَع السفَر يطيلُ أَغْبر أَشعثَ اَلرجلُ{ 

هبرشمو رامح هسلْبمو رامح غُذِّيى بِاحلَرامِ، وا فَأنجتسيذاك بل{ .  
 على بآرائهم يفتون ممن وأمثاله القرضاوي على ترد كلها األحاديث فهذه        
   1اهـ".األحناف من يكونوا أن عليهم يغلب الذين قدمياً، اآلرائيني طريقة

          
 راتباً يتقاضى الذي املوظف زكاة يف القرضاوي قول عن سائل وسأله        
  :- اهللا هرمح -الشيخ فقال  شهرياً
 إذا آنفاً، قلناه ما ضد هذه قرضاً، واقرضه القرضاوي عن نظرك اصرف"         
 وال قاطع ال ،نص ال هنا قاطع، نص فيها ليس يقول التحرمي يف مسألة جاءت
: بشرطني إال زكاة عليه جيب ال مال أي أن النصوص الرأي، جمرد هو وإمنا ظين،

  . النصاب وبلغ احلول حال إذا

                                                        

  للشيخ علي رضا. القرضاوي يوسف اإلخواين يف األمة علماء ألقوال احلاوي -  1
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 ما زكاته، يخرج أن الشهري املوظف مال على جيب: ويقول جيتهد فهو        
 مصلحة مراعاة أي الفقراء، مصلحة مراد وهي قاعدة، وضع هذا؟ على الدليل

 وجِد ما: احلقيقة ألن شيوعية قاعدة هي بل شرعية، قاعدة ليست هذه الفقراء،
 فهو قَواما ذَلك بين نفكا الشرع أما األغنياء، ضد الفقراء لصاحل إال شيوعية
 اهللا هدانا -القرضاوي ؛األغنياء ومصلحة الفقراء مصلحة ،الفريقني مصلحة يراعي
 من؟ حساب على الفقراء مصلحة نراعي أن جيب الشيوعيون، يتبناه ما تبىن - وإياه

 وأَعراضكُم وأَموالَكُم دماَءكُم إِنَّ أَالَ{  جيوز ال حرام األغنياء مال لكن األغنياء،
رامح كُملَي1اهـ". احلديث آخر إىل} ... ع   

  
  :اجلمعة خطب إحدى يف القرضاوي يوسف الدكتور قال        
 االنتخابات نتائج عن كلمة أقول هذا مقامي أدع أن قبل اإلخوة أيها"         

  :اإلسرائيلية
 وهذا - برييز سقط وقد -برييز، جناح على آماهلم كل معلقني كانوا العرب        

 قليلة جمموعة أجل من البالد هذه مثل بالدنا تكون أن نتمىن إلسرائيل، حنمده مما
 التسعات أو األربع التسعات هناك ليس حيكم، الذي هو والشعب واحد، يسقط

 املائة يف وتسعني تسع فاصلة وتسعون تسع بالدنا يف تعرفها اليت النسب اخلمس،
 ما الناس على نفسه عرض اهللا أن لو واخلداع، والغش الكذب، إنها هذا؟ ما... 

                                                        

  -رمحه اهللا -األلباين الشيخ فضيلة مع فاحل احلدادي بيت يف جلسة: شريط يف مسجل -  1
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  1اهـ".فعلت ما على إسرائيل حنيي!! النسبة هذه أخذ
  

 الكفر يف النصاب هقولُ وبلغ احلول، عليه دار القرضاوي أنّ واملصيبة:" قلت        
 ادعى الو اعتذَر، وال بعد الكلمات هذه من وتوبته استغفاره يظهر ومل والضالل،

  ".كذا أو كذا قصد قد أنه وال لسان، زلّة أنها
  :قال -تعاىل اهللا رمحه - عثيمني ابن اإلمام على الكالم هذا عرض ولقد        
 أعلم املخلوق جعل ألنه مرتداً فيقتل وإال يتوب أن جيب هذا باهللا أعوذ "       

 جيب وإال عباده عن لذنوبا يغفر فاهللا تاب فإن اهللا إىل يتوب أن فعليه اخلالق من
  2اهـ. عنقه يضربوا أن األمور والة على

 يوسف يف الفصل القول هو ما: 73السؤال) ايب حتفة( كتاب يف وجاء        
 أبناء ومن هللا، عدو بأنه: يقول فيمن رأيكم وما ال، أم مبتدع هو وهل القرضاوي،

  . قريظة؟ بىن إىل نسبةً بالقرظي،: ويلقّبه اليهود
  :اجلواب        

 عدو أنه أما مبتدع، حزيب وهو به، ومسعنا عرفناه منذ القرضاوي يوسف "       
 عداوته على يدل ما وكتبه نشراته ويف( للسنة عدو إنه نقول أن نستطيع فال للسنة
 العدالة، من بد فال اليهود، أبناء من إنه نقول أن نستطيع وال ،)حاشية.السنة ألهل
والَ يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَالَّ  :الكرمي كتابه يف - وتعاىل انهسبح - اهللا يقول

                                                        

  .-اهللا ما يستحق عليه من - .كالم مشهور  يف اإلعالم  -  1
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: ويقول. وإِذَا قُلْتم فَاعدلُواْ :ويقول.-}8/املائدة{- تعدلُواْ اعدلُواْ هو أَقْرب للتقْوى
دهش طسبِالْق نيامواْ قَوواْ كُوننآم ينا الَّذها أَيأَوِ ي لَى أَنفُِسكُمع لَوو لّهاء ل

الْوالدينِ واَألقْربِني إِن يكُن غَنِيا أَو فَقَريا فَاللّه أَولَى بِهِما فَالَ تتبِعواْ الْهوى أَن 
            .-}135/النساء{-تعدلُواْ وإِن تلْوواْ أَو تعرِضواْ فَإِنَّ اللّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِريا 

. مرا كان ولو احلق يقول أن ذر أبا أمر - وسلم آله وعلى عليه اهللا صلى -والنيب
 فهو كتبه بقراءة وال حماضراته، حبضور وال أشرطته، باستماع أنصح ال فأنا

 آله وعلى عليه اهللا صلى -والنيب اجلماعات، تعدد جواز يف كتاب وله مهوس،
 -النيب ويقول. اجلماعات مع: يقل فلم ،}ةماعجالْ عم اِهللا دي{:يقول - وسلم
 فما ،}ةَماعجالْ قفارو ةالطّاع نِع جرخ نم{: -وسلم آله وعلى عليه اهللا صلى
  .اجلماعات وفارق: قال

 ههركْي ئًايش همريِأَ نم أىر نم{: عباس ابن حديث يف كما ويقول        
               .}ليةًجاه ةًتيم مات الّإِ ماتفَ رابش ةَماعجالْ قفار نم هنإِفَ ،هيلَع ربِصيلْفَ
 وعلى عليه اهللا صلى -النيب سئل عندما معاوية حديث يف وكما. }البخاري أخرجه {

  .}ةُماعجالْ يه{: فقال الناجية الفرقة عن - وسلم آله
 كلمة تفرقة يف يسعى أن للقرضاوي جيوز فال واحدة، مجاعة فاملسلمون        
واعتصمواْ  :- وجل عز -اهللا يقول بالتفرقة، ويضعفهم مشلهم، ويشتت املسلمني

إِنَّ الَّذين : -وجل عز - ويقول ،-}103/آل عمران{-بِحبلِ اللّه جميعا والَ تفَرقُواْ 
واْ شكَانو مهينقُواْ دٍء فَريي شف مهنم تا لَّسعما هذا من وأقبح -}159/األنعام{-ي 

 أنهم أجل من ولكن اإلسالم، أجل من اليهود نقاتل ال إننا" :جريدة يف عنه نشر
  ." أراضينا احتلوا
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        قُلْ إِن كَانَ  :الكرمي كتابه يف يقول العزة ورب املنتنة، الفتوى هلذه أف
نأَبو كُماؤةٌ آبارجتا ووهمفْترالٌ اقْتوأَمو كُمتريشعو كُماجوأَزو كُمانوإِخو كُمآؤ

تخشونَ كَسادها ومساكن ترضونها أَحب إِلَيكُم من اللّه ورسوله وجِهاد في 
 -}24/التوبة{- مرِه واللّه الَ يهدي الْقَوم الْفَاسقنيسبِيله فَتربصواْ حتى يأْتي اللّه بِأَ

  . اهـ"وتصم تعمي احلزبية ولكن األرض وعلى الوطن على مقدم فالدين

 املُثلّث باهللا، املُشرك األول النصارى طاغوت على ترحم حينما وكذلك        
 وكالمه ،من الناس ملالينيا مسعه وقد - قاله مما وكان الثاين، بولس يوحنا البابا

 أن إال نستطيع ال:" -إلنكاره سبيل فالوالغري إسالمية  اإلسالمية املواقع يف منتشر
 صاحل عمل من خلف وما لإلنسانية، قدم ما بقدر ويثيبه يرمحه أن تعاىل اهللا ندعو
 روما، يف وألصدقائنا العامل، أحناء يف للمسيحيني عزائنا ونقدم طيب، وأثر
 املسحية األمة يعوض أن اهللا ونسأل روما، يف "تيديو سانت" مجعية يف دقائناوأص
  ".  خريا فيه

 أنْ جيوز هل: -اهللا حفظه -املدخلي هادي بن ربيع اإلمام الشيخ سئل        
                 .                                                         القرضاوي؟ فَتاوى نأخذ

  :- اهللا حفظه - العالمة جواب فكان        
 اإلسالم يميع وهو الوقت، هذا يف الضالل رؤوس من رأس هذا ال،"        
  اهـ..."

  :أيضا - حفظه اهللا - وقال       
 للشعراين،"  الطبقات" مثل رأى لو كيف الذهيب، اإلمام اهللا رحم "       
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 حرازم بن لعلي"  التيجاين العباس أيب فيض يف األماين بلوغ"و"  املعاين جواهر"و
             رأى لو كيف! النازيل؟ حقي حملمد" األسرار خزينة" رأى لو كيف! الفاسي؟

 بسيد االستغاثة جواز يف احلق شواهد" رأى لو كيف! للشبلنجي؟" األبصار نور" 
"  نصاب تبليغي"  رأى لو كيف! ؟ للنبهاين" األولياء اتكرام جامع"و"  اخللق

 هذا غزايل مؤلفات رأى لو كيف! ؟ الصوفية الطرق أصحاب مؤلفات من وأمثاله
 الشباب من ا واملتمسكني محلتها من وتسخر النبوية السنة اجم وهي العصر

 ودوديامل مؤلفات رأى لو كيف! األلقاب؟ وأفظع التهم بأشنع وتقذفهم السلفي
 القرضاوي مصنفات رأى لو كيف! وسلوكي؟ وعقلي عقدي احنراف من فيها وما

 منحى ينحى والذي أصوهلا، تشرح بل هلا، وتنتصر البدع أهل عن تدافع وهي
 هذه على أقبلوا وقد زماننا دعاة رأى لو كيف! أخطر؟ هو بل العصر، هذا غزايل

 الفرق مناهج على باعهموأت شبام ويسريون يسريون وهم املنحرفة، الكتب
 رأى لو كيف! املبتدعني؟ قاداا وعن عنها وينافحون بل الضالة، املنحرفة

 مصنفات رأى لو كيف! املنحرفة؟ والسياسية الصوفية حوى سعيد مصنفات
 كيف! واملذهبية؟ الصوفية متعصيب كبار من وإخوانه غدة أيب وتالميذه الكوثري

 التوحيد مدرسة وخصوم السنة خصوم نم وأمثاله البوطي مصنفات رأى لو
 جهلوا وقد التوحيد شباب بل األمة شباب رأى لو كيف! تيمية؟ ابن ومدرسة

  1اهـ! ؟ املهلكة الكتب هذه على وأقبلوا والسنة الكتاب جهلوا بل السلف منهج

  :-كذلك - حفظه اهللا - وقال       

                                                        

   والطوائف والكتب الرجال نقد يف واجلماعة السنة أهل منهج -  1
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 بعد دين من ألكثر تتسع ةاحليا وأن األديان تعدد جبواز القرضاوي ويقول"         
 اتفقنا فيما نتعاون( الضالة القاعدة على الروافض فيهم مبا الفرق بني اخلالف متييع
 هذا يف معه أن وذكر الوسطية هي هذه)  فيه اختلفنا فيما بعضاً بعضنا ويعذر عليه
  ) .اإلسالم بروح االجتاه هذا ويسمي وهويدي والترايب الغزايل اخلط

 املسلمني غري من موقفهم حيددون املسلمون اإلخوان أصدره انبي ويف        
         : بقوهلم فيه ويصرحون خيالفهم ممن ويتربؤون اإلسالم باسم فيه يتحدثون

 وموقفنا األمانة، حلمل ومؤهلني خري محلة مجيعاً الناس يرون املسلمون واإلخوان" 
 هلم ومعروف، وقدمي واضح موقف العريب والعامل مصر يف املسيحيني إخواننا من

 الطويل، الوطين الكفاح يف وأخوة الوطن، يف شركاء وهم ، علينا ما وعليهم مالنا
 م والرب والسياسي، منها املدين واملعنوي، منها املادي املواطن حقوق كل هلم

 أو ا يستخف أن مسلم ميلك ال ،إسالمية فرائض اخلري على معهم والتعاون
 براء فنحن ذلك غري فعل أو ذلك غري قال ومن، بأحكامها سهنف أخذ يف يتهاون

  .ويفعل يقول ومما منه
 يف مشاركات منهم ولطوائف؛ األسف مع اإلسالم باسم يقال هذا كل        
  1اهـ. هباللَّ إال قوة وال حول فال؛ األديان وحوار األديان وحدة مؤمترات

  :- تعاىل اهللا حفظه -اإلمام اهللا عبد حممد اليمين الشيخ وسئل
 القرضاوي يوسف الدكتور عن اإلعالم وسائل بعض تناقلته ما بلغكم لعله"        
 دينية، دولة ببدء إيذاناً ليست مبصر التحرير ميدان يف اجلمعة خلطبة هإلقاء إن: قوله

                                                        

  املصدر السابق -  1
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 مبرجعية لكن مدنية، دولة إلقامة توجهي يأيت الكالم هذا من النقيض على بل
 كمرجعية، االشتراكية اختارت الدول من فكثري دولتنا، يعيب ال وهذا إسالمية،
 وال مشايخ دولة فلسنا متاماً، الدينية الدولة ضد فأنا... القومية اختارت وأخرى

 واالعتصامات املظاهرات هذه عن يقول القرضاوي أن ذلك إىل أضف.. ماليل
                                              ".        اهللا؟ سبيل يف جهاد إا: عربية دول عدة يف احلاصلة
  :              -اهللا حفظه -اإلمام اهللا عبد بن حممد الشيخ فأجاب        

 حممداً أن وأشهد له، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن وأشهد هللا، احلمد"         
  :  بعد أما ورسوله عبده

 مناصرة يف القرضاوي سرية يعرفون الذين اءفالعلم جداً، خطري الكالم هذا        
 االجتاه، هذا مثل من سوابق من له ملا هذا؛ يستغربون ال األعداء به جاء مما كثري

 شيخنا جعل مما ومؤاخاا؛ األديان وحدة حقيقتها اليت األديان، حوار إىل كالدعوة
 ضقر يف ساع هو: أقول وأنا.. الدين نصف قرض القرضاوي: يقول الوادعي
  :أمران فيها القرضاوي فكلمة.. الباقي النصف
 القرضاوي أن ظن من ظنّ وقد.. مدنية دولة إلقامة توجهي: قوله: األول        
 حبكم دولة يريدها ال أنه: يعين -عسكرية دولة -مبقابل - مدنية دولة -كلمة جعل

 أنا:" لهبقو إيضاح بكل مراده القرضاوي بني ملا ولكن مدين، حبكم وإمنا عسكري،
 خفاء، وال لبس بدون املراد وظهر الظن هذا زال" متاماً الدينية الدولة ضد

.                                                                        الكلمة هذه خطر من املؤمنني جلود واقشعرت
                   املدنية؟ الدولة هي ما بيان إىل ماسة هنا واحلاجة        
  .                    الغرب طريقة على العلمانية: أي املدنية، الدولة        
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 املسلمني، على السيطرة لفرض الفرص يتحينون األعداء أن القراء ينسى وال        
 يف األحزاب من كثرياً إن حىت السوفيييت، لالحتاد السيطرة كانت األمس ففي

 على القائم السوفيييت، لالحتاد باالنتساب ناطقة رااشعا جتعل كانت العريب الوطن
: العراق ويف اليمين، االشتراكي احلزب: اليمن جنوب ففي االشتراكية، الشيوعية

 أو السوري، االشتراكي البعث حزب: سوريا ويف العريب، االشتراكي البعث حزب
 سقط اومل الناصر، عبد مجال حزب قبل من حصل كما باملضمون إليه تنتسب
 على السيطرة إىل أمريكا بقيادة واألورويب األمريكي الغرب سعى السوفيييت االحتاد
 األمريكي والغرب األوريب الغرب أن ومعلوم العرب، خصوصاً اإلسالمي العامل

 العربية الدول وسري انتساب يتحول أن الغرب فأراد العلمانية، على يسريان
 جعله مفضوحاً؛ التحول هذا يكون ال وحىت الغربية، العلمانية إىل واإلسالمية

 نص قد املذكور والتمدن مدنية، عربية دول: فقالوا مبلسماً خمططام يف األعداء
 األوسط الشرق مبشروع املعروفة العرب، على الكربى أمريكا مؤامرة يف عليه

 أوضحنا وقد .98 :ص - الكبري األوسط الشرق مشروع -كتاب يف كما الكبري،
  . -باألموال املسلمني يف التنصري نفوذ - كتابنا يف هذا

 أن": الغرب طريقة على العلمانية"  املدنية بالدولة املراد أن على يدل ومما        
 هللا، الدين -:يقولون وغريه العريب الوطن يف األعداء صناعة من هم الذين العلمانيني

: للجميع بالوطن واملراد والصيام، الصالة: عندهم بالدين واملراد -للجميع والوطن
 العلمانيون، حيكمها ذلك وغري وأخالق واقتصاد سياسة من املسلمني أمور أن

 يف املادة مضمون وهو"  الدولة عن الدين فصل"  املعلوم الشعار مضمون هو وهذا
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 وهو ،ومصدرها السلطة مالك الشعب أن على تنص اليت العربية الدساتري أغلب
 هذه فكل للجميع، والوطن وربه، العبد بني عالقة الدين :العلمانيني قول مضمون

 هذا املراد أن ويؤكد "مدنية دول":إىل اختصرت العلمانية والشعارات التعريفات
 قبلها اليت للجملة وإيضاح تأكيد فهذا ،" الدينية الدولة ضد أنا:" القرضاوي قول
 حتكم دولة أقبل كنول اإلسالمية، بالشريعة حتكم دولة أقبل ال أنا: معناه ألن

  .                  الغربية بالدميقراطية

: العلمانيني قول يوافق هذا ،"الدينية الدولة ضد أنا:" القرضاوي قول: الثاين        
 الشريعة قرضاوي يا تريد ال فلماذا العصر، هلذا تصلح ال اإلسالمية الشريعة إن

 "والعلمانية اإلسالم ،لوجه وجهاً: "نبعنوا كتاباً قرضاوي يا تؤلف أمل! اإلسالمية؟
وتبني عينني، ذي لكل الصبح ووضح احلق، حصحص اآلن:" نصه ما فيه وقررت 

 بأي واإلسالم، العروبة ديار يف وال مصر، يف هلا مكان ال العلمانية أن منصف لكل
 ة،الدميقراطي مبعيار وال املصلحة، مبعيار وال الدين، مبعيار ال معيار، بأي أو منطق

 وال ساق على تقوم ال العلمانيون أثارها اليت الشبهات وأن األصالة، مبعيار وال
 باملعايري عندك اآلن قُبلت باهلا وما! اخلطري؟ القول هذا إىل دهاك الذي فما". قدم
  .   باألمس ترفضها كنت اليت

 الدولة من شيئاً يغير ال فهذا"  إسالمية مبرجعية لكن:" القرضاوي قول وأما        
 أن باب من أو العيون، على الرماد ذر باب من إما فهو أعاله، املذكورة املدنية

 الدول ألن تقبل، ال وقد تقبل، قد نظر، كوجهة هذا يريدون وأمثاله القرضاوي
  .  ذا معنية غري املدنية
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 علماء وبقية أنت كنت اليت القرآنية اآليات ذهبت أين: للقرضاوي وأقول        
  .                   العصر حكام على تنـزلوا املسلمني اإلخوان زبح

.                                               -}املائدة{-) 44( الْكَافرونَ هم ئكفَأُولَ هاللَّ أَنزلَ بِما يحكُم لَّم ومن       

  .                     -}املائدة{-) 45( الظَّالمونَ هم ئكفَأُولَٰ هاللَّ أَنزلَ بِما يحكُم لَّم ومن       
.                                              -}املائدة{-) 47( الْفَاسقُونَ هم ئكفَأُولَٰ هاللَّ أَنزلَ بِما يحكُم لَّم ومن       

                                  -}57.األنعام{- هللَّ لَّاإِ الْحكْم إِن: تعاىل وقوله       
   ذلك؟ وغري -}26.الكهف{- أَحدا حكْمه في يشرِك ولَا: تعاىل وقوله       

 ألننا احلزبية؟ أجل من أم الدين، أجل من هذا قولكم أن مقتنعني كنتم فهل       
 ألنفسهم خولوا -املسلمني إلخوانا حبزب متعلقة القضية كانت إذا -هؤالء نرى
:                                                                         تعاىل قوله من هم فأين قيادم، طلب حسب يقولوا أن
       لَولَ وقَوا تنلَيع ضع44( الْأَقَاوِيلِ ب( اذْنلَأَخ هننيِ ممبِالْي )45( ا ثُمنلَقَطَع هنم 

نيت46( الْو( انكُم فَمم نّم دأَح هنع اجِزِينح )احلاقة{-) 47{- .  
 بعد من والْهدٰى الْبيِّنات من أَنزلْنا ما يكْتمونَ الَّذين إِنَّ: تعاىل قوله ومن       

 الَّذين إِلَّا )159( اللَّاعنونَ ويلْعنهم هاللَّ يلْعنهم كئأُولَٰ  الْكتابِ في للناسِ بيناه ما
  -}البقرة{-) 160( الرحيم التواب وأَنا علَيهِم أَتوب ئكفَأُولَٰ وبينوا وأَصلَحوا تابوا

  .      أذاعوه وباطالً كتموه، حقاً فكم       
 كبري حد إىل األعداء طمأن قد القرضاوي أن اتضح بيان نم ذكره سبق ومبا       

 ومعلوم الغربية، العلمانية على ستكون اآلن، املخاض يف هي اليت اجلديدة الدول أن
 حجة سيصري التحول ذا وهو املسلمني اإلخوان حزب مرجعية القرضاوي أن
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 قاله ما على فقوايوا أن فإما املسلمني، اإلخوان حزب علماء بقية وأما للعلمانيني،
  :  تعاىل قال حتذير أشد منه اهللا حذر فيما يقعون وهنا القرضاوي،

 وإِذًا غَيره علَينا لتفْترِي إِلَيك أَوحينا الَّذي عنِ لَيفْتنونك كَادوا وإِن       
ذُوكخيلًا لَّاتل73( خ( لَالَوأَن و اكنتثَب د لَقَدكت كَنرت هِمئًا إِلَيييلًا شقَل )إِذًا )74 

اكلَّأَذَقْن فعض اةيالْح فعضو اتمالْم لَا ثُم جِدت ا لَكنلَيا عريص75( ن   (           
  .  -}اإلسراء{-

 الذين السطحيون، الرجعيون هم: احلزب عند فسيكونون خيالفوه أن وإما        
 - الرسول بقول ونبشرهم يضرهم، لن وهذا ذلك، وغري واهلجر احلرمان ونيستحق
 عنه وأَرضى عنه اُهللا رضي الناسِ بِسخط اَهللا أَرضى من{ :-وسلم عليه اهللا صلى
اسالن{ .  
 الدعوة هذه من اهللا إىل يتوب أن القرضاوي الشيخ أدعو فإين: هذا وعلى        

     1ـاه".العلمانية
  
  
  
  

****  
                                                        

  .من خطب اجلمعة للشيخ حممد اإلمام -  1
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 خاصة -النساء تنبيه ضرورة لوال أذكره أن يل كان ما خالد، عمرو        

  .اليهود طريقة الدعوة يف ومسلكه التمييعي، منهجه خطر إىل - عليه اتمعات
  

  :يلالترت حمكم يف تعاىل قال        
 هاللَّ وسبحانَ اتبعنِي ومنِ أَنا بصرية علَٰى  هاللَّ إِلَى أَدعو سبِيلي ذههٰ قُلْ        

  -}يوسف{-).108( الْمشرِكني من أَنا وما

 باب التوحيد، كتاب شرح يف -اهللا حفظه -الشيخ آل صاحل الشيخ قال        
 والبصرية ،-بصرية على - :"ةالسابق اآلية تفسري اهللا، إال إله ال أن شهادة إىل الدعاء

  .  واملعلومات احلقائق ا يبصر للعني كالبصر للقلب، البصرية العلم، هي
 على اهللا إىل يدعو مل معرفة، وعلى يقني وعلى علم على دعا أنه يعين        
      اهـ".جهالة

  :    -اهللا حفظه - الفوزان صاحل اإلمام الشيخ وقال        
 على أي بصرية، على يكون أن الداعية يف يشترط أنه على ليلد هذا يف "        

 أن قبل بالعلم يتزود أن بد ال بل للدعوة، يصلح فال اجلاهل أما إليه، يدعو مبا علم
  .                                      الدعوة يف يشرع

 وال ،عامل على درس هو فال اهللا، بشريعة علم له ليس الداعية، هذا فمثل        
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 هنا من جيمع هو بل ،-وباليا طوام من فيه ما على - األقل على األزهر يف درس
 هاديا للناس يكون أن يصلح فال والسمني، الغث جيمع ليل كحاطب وهناك،

        1اهـ".-وتعاىل سبحانه - اهللا إىل وداعيا ومصلحا

 -اهللا حفظه -ياجلابر اهللا عبد بن عبيد العالمة الشيخ لفضيلة فتوى وهذه        
  :جاء فيه السلفيني أحد بطرحه تقدم سؤال عن

 الدعاة من أنه يدعي رجل ظهر قد: تسأل سائلة وهذه إليكم، اهللا أحسن"         
 الرجال، حىت بل النساء من كثري به اُفْتتن قد خالد، عمرو: بـ ويدعى اهللا، إىل

 حليق بأنه علما يات،الفضائ يف خيرج وكذلك األشرطة، بعض له ظهرت وقد
 وهل  ؟ خريا اهللا جزاكم نصيحتكم هي فما البنطال، ويلبس إلزاره مسبل للحيته،

.                                                  إليكم؟ اهللا أحسن الرجل؟ هذا مثل أشرطة مساع جيوز
  :اجلواب        
 قدرهم، يعرفوا ومل السنة علماء عن الناس عزف ملا اجلهل، هي املشكلة"         
 وخلَّطُوا دينهم، عليهم ولبسوا السنة عن فحرفُوهم واالحنراف الضالل بأئمة أُبتلُوا

 ومن الفلسفة أهل من وهو الضالل، دعاة من الرجل هذا أوال، :فأقول عليهم؛
                                          ..      وغريه السقا الغزايل أئمتها من اليت الفاسدة العقلية املدرسة أتباع

 فلسفي عقالين فالرجل كتبه، قراءة وال أشرطته، مساع جيوز ال: وثانيا        
 بل والسنة، الكتاب من السنة أهل إليها يدعو كما السنة إىل يدعو ال منحرف،
 الذين العلم بأهل عليكم املسلمات ونساء اإلسالم شباب فيا والفلسفة؛ بالعقليات

                                                        

   1/102 . إعانة املستفيد - 1 
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 العلم يف بالرسوخ هلم واملشهود الصحابة، وقال رسوله وقال اهللا قال لكم يقولون
 من وأمثاله الرجل ذا تغتروا وال لألمة، والنصح املنهج وسالمة املعتقد وصحة

 ،-اهللا رمحه - عياض بن الفضيل قاهلا بكلمة وأُذّكركم واالحنراف، الضالل دعاة
 اهلدى بطرق عليك: -اهللا رمحه -الفضيل قال طالباته، ويا العلم طالب يا فاكتبوها

  .اهلالكني بكثرة تغتر وال الضاللة وطرق وإياك السالكني، قلة يضرك وال
 نطق وفعال، قوال السنة نفسه على أمر من: بعضهم قاله ما أحسن وما        

  .   بالبدعة نطق وفعال قوال نفسه على اهلوى أمر ومن باحلكمة،

  :-اهللا رمحه -شوجب ابن وقال        
: أنتم تقولون كما-نسك، إذا واحلدثي األعجمي على اهللا نعمة من إن"         

 األعجمي على اهللا نعمة من إن ،-إلتزم تقولون كما تدين، يعين نسك إلتزم،
 وبنايت بني يا تغتروا فال عليها، فيحمله سنة صاحب يؤاخي أن نسك إذا واحلدثي

 دعوم إىل أجام من جهنم، إىل دعاة أراهم واهللا فإين الدعاة، الءهؤ بأمثال
   1اهـ".فيها قذفوه

  : يلي ما السويدان طارق عن تكلم أن بعد - تعاىل اهللا حفظه - أيضا وقال       
 الفلسفة على توجيهه يبين فيلسوف، عقالين، فهو خالد عمرو فأما "        

 جيب كما أمثاهلما، ومن هاذين، من احلذر بفيج ، الشرع على ال  والعقالنية،
 املاسونية، خدمة من هذين أمثال مثل تستضيف اليت الفضائية، القنوات من احلذر

                                                        

1 وأنظر ميالدي، 2/5/2003 بتاريخ السلفية سحاب شبكة عرب نشرت صوتية مادة 
. 268 رقم منهجية فتوى ، للفتاوى سحاب شبكة أيضا
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 وأهله، اإلسالم على حرب منحرفة، هدامة قنوات فإا القرضاوي، أمثال والرافضة
 همف ماسونيني يكونوا مل إن الدعاة فأولئك اليهود، الفكر هذا وراء أن وأخشى
1اهـ" أجلها من وجيادلون املاسونية، خيدمون

  

  

 على وجوابه - واسعة رمحة تعاىل اهللا رمحه -النجمي حيىي بن أمحد الشيخ        
  : اآليت السؤال
: عمرك يف وبارك إليك اهللا أحسن - النجمي حيىي بن أمحد الشيخ فضيلة        

 الفنانني من الكثري أنّ حبجة الناس من كثري به اغتر خالد، عمرو: يدعى رجل هناك
 ومسبل اللّحية حليق بأنه علماً يديه؛ على اهتدوا العصاة، من وغريهم والفنانات

 الناس من كثرياً أنّ: الشبهة هذه نرد وكيف الرجل؟ هذا عن تعرفون فماذا الثوب؛
        يديه؟ على اهتدوا

  :اجلواب         
 إنّ: وبعد وصحبه، آله وعلى اهللا رسول على سالموال والصالة هللا احلمد"         
 ،-وسلم عليه اهللا صلى -اهللا رسول شرعه ما على تكون أن جيب اهللا إىل الدعوة

 عمرو فإنّ وهلذا دعاهم؛ ممن أحد كلّ قبل اهللا بطاعة عامالً هو الداعية يكون وأن
 كاشفات والرجال ءالنسا حيضره حافلٍ مجعٍ يف تكون حماضراته أنّ عنه ذكر خالد،

،ا ذلك وغري وجوههنمع تتناىف هذه أعماله أنّ على يدلّ كلُّه وهذا عنه، ذكر مم 
 سبحانه -اهللا بأمر ممتثالً هو يكون أن الداعية على والواجب اإلسالمية؛ الشريعة

                                                        

1 30/1/2003 بتاريخ ،) اإلخوان فرقة طرائق كشف يف والبيان اإليضاح(  شريط                                                          
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 وجيب داعيةً يكون بأن يصلح ال فإنه الصفة، ذه كان إذا أما لنهيه، جمتنباً -وتعال
: يقول - وتعاىل سبحانه -واهللا خياطبهم؛ ممن أحد كلّ قبل نفسه ينهى أن يهعل

              تعقلُونَ أَفَلَا الْكتاب تتلُونَ وأَنتم أَنفُسكُم وتنسونَ بِالْبِرِّ الناس أَتأْمرونَ

 يف يقدح هذا وعملُه نفسه، يصلح أن ذلك قبل عليه جيب فالداعية ،-}44.البقرة{-
 وراء من إليها يهدف وأغراضٍ نفسه يف ألمورٍ يفعل ما يفعل إنما كأنه ،دعوته

 للمناكر منعاً يديه على يؤخذ أن وينبغي يفلح، ال فإنه كذلك كان ومن الدعوة،
  .التوفيق وباهللا نسمع؛ كما يقيمها اليت للحفالت تتحقّق اليت

 علّةٌ فهذه والفنانات، الفنانني من كثري يديه ىعل تاب: بكونه الشبهة أما        
 وفيمن نفسه يف اهللا شريعة طبق إذا مثاباً العبد يكون وإنما باطلةٌ؛ وشبهةٌ عليلةٌ

 وباهللا صحيح؛ وغري باطلٌ عمله فإنّ كذلك يكن مل وما املنكر؛ عن وى يقابلهم
   1اهـ".التوفيق

                                                                                                                                                                  
  :فيه قال فقد -اهللا حفظه -اإلمام اهللا عبد بن حممد الشيخ أما        
  ..."خالد عمرو تحماضرا من اهللا إىل نربأ"         
                                                             
  :الربعي حيىي بن العزيز عبد احملدث العالمة الشيخ فيه وقال        
 وعلى عليه اهللا صلى - رسوله وسنة اهللا كتاب عن بعيد منحرف رجل"         

  اهـ".- وسلم آله

                                                        

  2/4/1424.30/1/2003 يف الشيخ أمالها -  1
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 هذا عن جوابا فقال -اهللا حفظه - لسحيميا سعد بن صاحل الشيخ أما        
     ؟ الفتوى ويف العلم طلب يف الصحيحة املرجعية هي ما: السؤال

 الفضائية القنوات مفتوا وأما كثر، فهم األدعياء وأما كثري؛ فهو الغثاء أما"         
 كالمه يكون ما أشبه - العافية اهللا نسأل يعين مهرج؛ بعضهم كثر، فهم

 اهللا نسأل عليهم، ويضحك الناس على ويهرج األصوات، ويقلد يغين -بالتمثيليات
..                                     . .                           والسالمة العافية

: مكتبة تأت ما ،كل- تبوك يف نقيمها دورة عندنا اآلن أنا -،تبوك يف كنت      .
   ؟ هذا خالد مروع ومن! خالد عمرو! خالد عمرو! خالد عمرو

 إن: يقول أشرطته أحد يف أنه أتدرون يلخبط، دجال، مهرج، مهرج هذا        
 تؤدي ما! خالص خلقك حسنت إذا يعين! اخللق حتسني هو العبادة من املقصود
  .   تستهدي وأظنها أفهما مل واحدة كلمة القوسني بني وما العبادة،

... الغائب الشاهد وليبلغ -حقه يف هذه لةوقلي -دجال؛ إنه! يل امسحوا واهللا       
 ما واهللا هذا ؛ ولكن التسميات دائما منهجي من ليس كان وإن: قلت وكما

 ادعي أنه ولألسف نعم؛ منها، احلذر جيب فتنة أصبح ألنه تسميته، من بدا وجدت
 أن اهللا نسأل فيه، النظر يعاد أن ينبغي أمر هذا مهرجاناتنا، وبعض حفالتنا، لبعض

           1اهـ".الغثاء هذا من كثري إلبعاد املهرجانات هذه بعض على القائمني وفقي
.                .                .                          .  


                                                        

  األول الوجه املؤمنني سبيل اتباع :بعنوان شريط -  1
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 غَرو، وال املبتدعة كبار من بل املبتدعة، من الثائر، السوري العرعور عدنان        

عهباألموات ومنهم -اهللا حفظهم - األحياء منهم العصر، علماء من مجهور د              
  .-اهللا رمحهم -

 شطحات وله السلفي، املنهج عن جدا كبرية احنرافات له عرعورال عدنان        
 املعتربين العلم أهل بعض بني وقد ،- أكرب خيفيه وما - معظمها للناس بان عقدية
 ختفى عادت ما اليت وبِدعه وضالالته احنرافاته أغلب احملترمني العلم طالب وبعض

 وبينوا املخالف هذا على ردوا الذين العلماء بني ومن والباطل، اهلوى أهل على إال
 النجمي، حيىي أمحد اإلمام والشيخ عثيمني، بن حممد اإلمام الشيخ: واحنرافه زيغه

 ربيع اإلمام والشيخ العباد، احملسن بدع اإلمام والشيخ الفوزان، صاحل اإلمام والشيخ
 اهللا حفظهم - كثر وهم غريهم اجلابري، عبيد العالمة والشيخ املدخلي، هادي بن

  .-ونصائحهم بعلمهم وإياهم ونفعنا مجيعا تعاىل
  

  .فيه العلم أهل أقوال فمع        
 دنانع يف -تعاىل اهللا رمحه - النجمي حيىي أمحد العالمة كالم مع: أوال        

             .: -اهللا حفظه -املدخلي ربيع للعالمة وتزكيته العرعور
  :                                    أقواله بعض على رد أن بعد قال        
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 جيب بل كالمه، يسمع وال إليه جيلس ال أن ينبغي وحزيب، مبتدع، هو"         
  ..." كالمه وعلى عليه الرد

وعدنان  املدخلي هادي بن ربيع الشيخ نعترب أن ميكن هل: يخالش وسئل        
                                                        أقران؟ العرعور

  :اجلواب        
 منه يظهر عرعور عدنان والثريا، الثرى بني يقارن ال كما ،…ال …ال"         

 أن ويريد السلفيني، جرح يدوير السلف، على ويتكلم احلزبني ويأوي حزيب أنه
 يف جبهاده معروف ربيع الشيخ أما املبتدعني، عن حيامي لكنه السلفيني، يف يقدح
  ..." املبتدعني على والرد السنة إظهار

 ألهل عدو هو بل السنة، أهل من ليس هو: عرعوركذلك عن  وقال        
  1اهـ".احلذر كل منه احلذر ينبغي هذا السنة،

  .-اهللا حفظه - اجلابري عبيد الفاضل الشيخ كالم مع: ثانيا        
 املقاالت بعض عندنا :- تعاىل اهللا حفظه - اجلابري عبيد الشيخ سئل        

 وما السلف ملنهج موافقة هي هل: وبيان عليها التعليق فضيلتكم من نريد والقواعد
  واجلماعة؟ السنة أهل عليه
  :فقال ديدة؛ش بفراسة - اهللا حفظه - الشيخ أجاب       

                                                        

  ).عرعور عدنان مقاالت يف العلماء أحكام( من األول الشريط -  1
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  عرعور؟ عدنان قواعد لعلها"         
  .نعم: السائل قال        
  :- اهللا حفظه - الشيخ قال        
 أجابه عثيمني بن حممد الشيخ...عثيمني بن حممد الشيخ عليها أجاب لقد"         
 فاضل، وحمقق جليل عامل عثيمني ابن والشيخ كلها، ناقدها ألنه فيها، وغلَّطه عليها
 له أصدرت وقد حمترق، قطيب دجال، كذاب لعاب هذا، عرعور عدنان وأما

  1اهـ..." شوال شهر يف املاضي العام شريطا
  

  .- تعاىل اهللا رمحه -عثيمني ابن اإلمام كالم مع: ثالثا        
  عرعور؟ عدنان يف تقولون ما شيخ يا: الشيخ سئل        
 بعض فيه تكلم لكن عنه، أعلم ال عيني وأنا الناس، فيه تكلم: اجلواب        
  .الناس

 احملسن وعبد الغديان والشيخ الفوزان صاحل الشيخ فيه تكلم نعم: السائل        
  ال؟ أم به تنصح -شيخ يا - فهل وغريهم، العباد

  .ثقاة عندنا الثالثة العلماء هؤالء: -اهللا رمحه - الشيخ قال        
  .ألشرطته اعالسم بعدم نصحونا: السائل        
   2اهـ".ثقاة علماء ألم بنصيحتهم، ألخذت هؤالء نصحين لو: الشيخ قال        

  
                                                        

  .شريط مفرغ -  1
  .تفريغات لتشجيالت صوتية منقولة من املوقع سحاب -  2
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  .-اهللا حفظه - الفوزان صاحل اإلمام كالم مع: رابعا        
  :فسألوه أوروبا من السلفيني اإلخوة بعض  جاءه...  -اهللا حفظه -الشيخ        
 موافقة هي هل نعرف أن مساحتكم من نود القواعد بعض عندنا.. شيخ يا        

  ثابتة؟ أصول من السنة أهل عليه ملا
  اهللا؟ أثابكم مساحتكم تعليق فما جنرح؛ وال نصحح: األوىل القاعدة        
 أهل أصل، هلا ما القاعدة هذه أقول أصل، هلا ما القاعدة هذه: الشيخ قال        

  .جترحيهم الزم الباطل
  أجرت؟ دعوت وإذا حكمت حكمت إذا: الثانية القاعدة: السائل        
  .  نعم الباطل؛ أهل حماكمة الزم أصل، هلا ما حمدثة هذه: الشيخ        

 والسيئات، احلسنات ذكر واإلنصاف العدل من: الثالثة القاعدة: السائل        
  كذوب؟ وهو صدقك: املعروف احلديث من املوازنات مبنهج القائل هذا واستدل

 سيئات ذكر أيضا، باطل الكالم هذا أقول أيضا، باطل هذا نقول: الشيخ        
  .حسنام يذكر ومل املشركني

  أيضا؟ البدع ألهل وبالنسبة: السائل        
  - البدع؟ أهل م ما: أي - م؟ إيش: الشيخ        
 أهل حسنات نذكر أن واإلنصاف العدل من: يقول هو: قصدي: السائل        

  .وسيئام البدع
  ؛حسنام يذكر ومل األعداء سيئات ذكر اهللا ألن حسنام تذكر ال: الشيخ        

 حفظه الشيخ، فراسة -عرعور؟ قواعد هذه هل مستفسرا؟؟ الشيخ سأله مث        
  . -  اهللا
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  .عرعور قواعد.. نعم: السائل        
 اآلن، عليها ودمرد كلها، وباطلة منقوضة القواعد هذه..نعم: الشيخ        

  ...كتابات عليها وكتبت
  شيخ؟ يا فيه قولكم ما: السائل قال للموضوع، وباختصار        

 أو احلريف مثل -السعودية للمملكة جاء هو بعامل، هو ما أصال هو: الشيخ        
  .عنده ما أظهر مل حمترف،

  تنصحون هلف أوروبا، إىل عندنا يأيت اآلن هو أخرية، نصيحة: السائل        
  دروسه؟ حبضور السلفي الشباب

وأمثاله  هو دروسه حضور وعدم مبقاطعته، السلفي الشباب أنصح: الشيخ        
  1اهـ"
  

  .-تعاىل اهللا حفظه - العباد احملسن عبد اإلمام كالم مع: خامسا        
 قواعد بعض عليه عرض بعدما اإلخوة بعض جييب احملسن عبد الشيخ        

  :فقال رعور،ع عدنان
  صاحبها؟ من ذكرت؛ اليت القواعد هذه        
  .عرعور عدنان يدعى: السائل        
 تلتفتوا وال بقواعده، وال بكالمه تشتغلوا ال: لكم نصيحيت: العباد الشيخ        

 ورأيت كالمه من شيء على اطلعت وأن سبق وأنا ختليط، عنده ألن عنده، ما إىل

                                                        

  املصدر السابق -  1
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 به االهتمام وعدم كالمه اجتناب ينبغي وهلذا ينبغي، ال وما يصلح ال ما فيه
 ابن أشرطة مثل هم الذين احملققني، العلماء بكالم يشتغل واإلنسان به، واالنشغال

 املشايخ من وغريهم الشيخ، آل العزيز وعبد الفوزان، أشرطة العثيمني، أشرطة باز،
  .. جانبهم مأمون والذين املعتمدين،

 كالمه من شيء على اطلعت أين سبق فأنا عرعور، عدنان األخ وأما        
 كالمي هذا بكالمه، يشتغل أن وال إليه، يلتفت أن يصلح وما ختليط، عنده ورأيته،

  .القواعد وغري القواعد تذكروا ألن احلاجة ودون باختصار
   ؟ أخرية نصيحة: السائل        
 وضعه، هذا أن مادام هكذا، وهي دروسه حتضروا أن ينبغي ما واهللا: الشيخ        
  1اهـ".دروسه حتضروا أن يصلح ما
  

 هادي بن ربيع اإلمام أوضحه ما بيان يف اجلديدة، العظمى طامته وهذه        
  . األديان وحدة مسألة يف العرعور هذا على رده يف -اهللا حفظه -املدخلي

 اتبع ومن وصحبه هآل وعلى اهللا رسول على والسالم والصالة هللا احلمد"         
  :بعد أما .هداه

 بعنوان الفضائية،" وصال قناة" بثته عرعور لعدنان كالم على وقفت فقد        
  ).م22/3/2012( بتأريخ" النصر حىت سوريا مع برنامج"

                                                        

  املصدر السابق -  1
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 مقدم له وجهه سؤال على إجابة قوله ومنه وغريب، عجيب بكالم تكلم        
  :حاصله الربنامج

  لإلنسان؟ جبلِّية...  اإلسالم أتى إذن: "املقدم -1       

   حممد به أتى الذي هو ليس واإلسالم يعين اإلسالم، أحسنت، ياه،: عرعور        
 ما عيسى، دين موسى، دين إبراهيم، دين هو فحسب؛ - وسلم عليه اهللا صلى -
 يعين ت،اإلميانيا يف وال العقيدة، يف اختالف ال العقيدة يف العقيدة، يف اختالف يف
 إطالقاً، والعقيدة اإلميانيات مسألة يف األنبياء بني خالف ماليني العشرة يف يوجد ال
 ما زمان، كل كان ما حسب واألنكحة بيوع ما والبيوع التشريع مسألة يف إمنا

  ".صالحيته من اهللا يعلم

 ةالعقيد يف اختالف بينهم وليس مجيعاً، األنبياء دين اإلسالم نعم: أقول        
 -األنبياء خامت -اهللا رسول خالفوا واملشركني والنصارى اليهود لكن واإلميانيات،

  .وغريها واإلميانيات العقيدة يف مجيعاً واألنبياء

  الكالم؟ هذا من عدنان هدف هو ما لكن       

 اهللا صلوات - وحممد وعيسى وموسى إبراهيم على االقتصار من هدفه وما        
  ؟- أمجعني عليهم

 الذين إبراهيم، ملة إىل الدعاة وراء السري يريد أنه -أعلم واهللا - الظاهر        
 املسلمني تشمل إبراهيم ملة ألن حممد؛ ملة من أوسع إبراهيم ملة أن يزعمون
 السودان يف مؤمترات ثالثة الدعوة هلذه عقد وقد زعمهم، يف والنصارى واليهود
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 يشاركون البلدان كل من املسلمون اناإلخو وكان ،حينذاك الترايب إشراف حتت
  .ويؤيدوا املؤمترات هذه يف

 والنصارى اليهود ملة من -السالم عليه -إبراهيم خليله اهللا برأ وقد        
 مسلما حنِيفًا كَانَ ولَكن نصرانِيا ولَا يهوديا إِبراهيم كَانَ ما: فقال واملشركني،

 إىل الدعوة بطالن القرآين النص هذا ففي -}البقرة{ -) 67( الْمشرِكني من كَانَ وما
  .لتلبيسام وهدم إبراهيم، ملة باسم األديان وحدة

  .نعم: املقدم قال - 2       

 ذا، أمر أن بعد العظيم الرب هذا اآلن، نرجع إذن: " عرعور عدنان فقال        
 يقول للشعوب، يقول! اهللا سبحان يا هذا؟ يف املنكر أين الصف، بوحدة أمر

 مل معين، حبزب اعتصموا: يقل ،مل"اهللا حببل اعتصموا: "للمؤمنني يقول للعامل،
  ".مهمة قضية هذه األنبياء، دون بنيب اعتصموا آمنوا يقل مل الحظ؛ يقل

 ذا، أمر أن بعد العظيم الرب هذا اآلن، نرجع إذن: " قوله الحظ: أقول        
  ".هذا؟ يف املنكر أين الصف بوحدة أمر األديان وحدة يعين

  وحدة  إىل  يدعو  الرجل أن يؤكد مما". هذا يف املنكر أين: " لقوله انتبه        
 امللل أهل وسائر والنصارى واليهود املسلمني بني الصف وحدة وإىل األديان

 يعتز لممس كل يستنكره خطري أمر وهذا والنصريية، واإلمساعيلية والدروز
 األديان من عداه وما اإلسالم، اهللا عند الدين أن نفسه أعماق يف ويعتقد باإلسالم،
   سيأيت كما وأهله لإلسالم ومعادية وحمرفة وشركية كفرية أديان فإا املوجودة
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  .ذلك بيان

 إىل يدعو أنه يؤكد مما والشعوب األمم بني الصف وحدة إىل ودعوته        
  .األديان  وحدة

 ال جمال ال الصف ووحدة األديان وحدة يعين شرعي واجب هي" :وقوله        
  ".غريه آخر طريق عندنا يف ما منه، اهلروب من جمال ال أي عنه، حميص

 حىت منها للهروب جمال ال األديان، وحدة إال مجيعاً للناس طريق ال يعين        
  .اإلسالم إىل

واعتصمواْ : تعاىل بقوله عنه حميص ال لذيا الوجوب هذا على استدل مث        
  .بِحبلِ اللّه جميعا

 كل يف بالناس فهتف األديان، ووحدة الصف وحدة إىل بدعوته صرح مث - 3       
  :فقال أديام، اختالف على مكان

  ".مكان كل يف املسلمون وأيها مكان، كل يف الناس أيها"         

 لإلسالم املعادية أصنافهم اختالف على والباطنية روافضال فيهم مبا أي        
  .واملسلمني

واعتصمواْ : تقول اآلية هذه مكان؛ كل يف املسيحيون وأيها ":قال مث        
لِ اللّهبمطلوب واليهودي اهللا، حببل االعتصام منه مطلوب املسيحي حىت يعين ،بِح 

 اهللا حببل االعتصام على األديان ةوحد تكون األديان، وحدة تكون وهكذا منه،
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 ما سيفضحه تلبيس، فيه وهذا عدنان، وتشريع وتأصيل منهج على يعين ".الصحيح
  :قوله وهو أال مباشرة، بعده
 بالتوراة ،-والسالم الصالة عليه - عيسى على نزل الذي باإلجنيل يعين"         
  ".حممد على نزل الذي بالقرآن موسى، على نزل الذي
  .والسالم الصالة عليهما -وموسى حممد على تسليم وال صالة بدون هكذا        
 اهللا حببل االعتصام يف وأدخل األديان، وحدة إىل بالدعوة صرح تراه أال        

 هذا على املسلمني وإمجاع اهللا بشهادة واملبدلني احملرفني واإلجنيل التوراة الصحيح
 اليهود حوله قد فيهما التوحيد ألن ما؛ نياملتدين كفر وعلى والتبديل، التحريف

 الكفر إىل والنصارى اليهود أضاف وقد السيما والشرك، الكفر إىل والنصارى
 وتكذيبه، - وسلم عليه اهللا صلى -حممد اهللا برسول الكفر والضالل والشرك

  .وسنة قرآن من الدين من به جاء ما وتكذيب

: تعاىل اهللا قول محل حيث اهللا على اءواالفتر اجلهل هذا إىل انظر مث        
 إىل املوجه الرباين اخلطاب ذلك األديان،  وحدة علىواعتصمواْ بِحبلِ اللّه جميعا 

 كتاب من به جاء ومبا -وسلم عليه اهللا صلى - مبحمد املؤمنني فقط، املسلمني
 أن ،حبلِ اللّه جميعاواعتصمواْ بِ الكرمية اآلية أن الواضح اجللي والدليل وسنة،

 وال األخرى، األديان ألهل دخل ال وأنه فقط، للمسلمني موجه فيها اخلطاب
  .واإلجنيل للتوراة دخل

  :تعاىل اهللا قول الدليل        
 ميردوكُ الْكتاب أُوتوا الَّذين من فَرِيقًا تطيعوا إِنْ َآمنوا الَّذين أَيها يا         
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دعب انِكُمإِمي رِين100( كَاف( فكَيونَ وكْفُرت متأَنلَى وتت كُملَيع اتَآي اللَّه يكُمفو 
ولُهسر نمو مصتعي بِاللَّه فَقَد يدإِلَى ه اطريمٍ صقتسا )101( ما يهأَي ينالَّذ 
 بِحبلِ واعتصموا )102( مسلمونَ وأَنتم إِلَّا تموتن ولَا تقَاته حق اللَّه اتقُوا َآمنوا
ا اللَّهيعملَا جقُوا وفَروا تاذْكُرةَ ومنِع اللَّه كُملَيإِذْ ع متاًء كُندأَع فَأَلَّف نيب 

قُلُوبِكُم متحبفَأَص هتما بِنِعانوإِخ ومتلَى كُنفَا عش ةفْرح نارِ مالن قَذَكُما فَأَنهنم 
ككَذَل نيبي اللَّه لَكُم هاتَآي لَّكُمونَ لَعدتهعمران آل{-)103( ت{-  
 هذا يف خيالف وال م، وخاص املسلمني إىل موجه اآليتني يف فاخلطاب - 1       
  .عدنان إال أعلم فيما

  .فقط باملؤمنني خاص اخلطاب فهذا       

 طاعتهم وأن الكتاب، أهل من فريقاً يطيعوا أن من حذَّرهم اهللا إنَّ مث -2        
 إىل هدي فقد باهللا يعتصم من أن وأخربهم اإلسالم، دين عن الردة إىل تؤدي
  .مستقيم صراط

 -وسلم هعلي اهللا صلى -حممد به جاء مبا االعتصام هو باهللا واالعتصام        
  .املبدلني احملرفني واإلجنيل التوراة الكتاب أهل لدين املغاير

 تصح وال التقوى هذه تكون وال تقاته، حق اهللا بتقوى املسلمني أمر مث -3        
 وامتثال أخباره تصديق من -وسلم عليه اهللا صلى -حممد به جاء ما باتباع إال

         حممد به جاء مما ذلك غري إىل...ووعيده وعده وتصديق نواهيه، واجتناب أوامره
  .املمات حىت ذلك على الثبات مث ،- وسلم عليه اهللا صلى -
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 به جاء ومبا -وسلم عليه اهللا صلى -مبحمد آمنوا الذين املسلمني أمر مث - 4       
 اليهود حرفهما اللذان واإلجنيل التوراة ال والسنة، القرآن وهو اهللا حببل باالعتصام

  .ىوالنصار

 عند التوحيد فأصبح وبدال حرفا قد واإلجنيل التوراة بأن يعلم وعدنان        
  .باطالً واحلق كفراً، واإلميان شركاً، أهلهما

 جيوز ال فإنه التحريف، من اإلجنيل وسلم التوراة سلمت لو وحىت        
 شريعته إنف ،- وسلم عليه اهللا صلى - حممد به جاء مبا إال يعملوا أن للمسلمني

  .قبلها للشرائع ناسخة

 الغش إىل تؤدي اليت املهلكة، الفاجرة السياسة ولكنها هذا، يعلم عدنان        
  .اإلسالم وحتريف واخلداع

 تفسري إىل السلف وعلماء والتابعني الصحابة من سبقك من عدنان ونسأل        
 من وأن األديان، لكل دعوة بأنه واعتصمواْ بِحبلِ اللّه جميعا تعاىل اهللا قول

  احملرفني؟؟ واإلجنيل بالتوراة االعتصام اهللا حببل االعتصام

  به؟ ترجف الذي التأصيل يكون أهكذا ا؟ ذي اليت التربية تكون أهكذا       

  وإىل األديان، بوحدة اإلميان إىل بك ينخدع مبن تؤديان وتربية تأصيل        
 تلك والدروز، واإلمساعليني والنصرييني والنصارى اليهود مع الصف وحدة

 على وحقداً عداوة منهم وأشد والنصارى، اليهود من كفراً أشد هي اليت الطوائف
  .واملسلمني اإلسالم



     
 

 158 

  :بقوله الصف ووحدة األديان  وحدة  من إليه دعا ما عدنان أكد مث - 5       
 وقتئذ فنحن الثالث الكتب ذهه يف نزل مبا حقيقة، به متسكنا إن إننا"         

  ".اهللا حببل اعتصمنا
  .األديان وحدة إىل للدعوة وتأكيد اهللا، على الكذب أعظم من وهذا        

 التمسك وجوب هلم ويؤكد كلهم، امللل ألهل موجه هنا عدنان فخطاب        
  .املسلمني وإمجاع اهللا بشهادة واملبدلني احملرفني واإلجنيل والتوراة ،بالقرآن

 هللا وعدو له، ومضاد حمارب بالقرآن، كافر فهو فيهما، مبا متسك فمن        
  .واملسلمني ولإلسالم ولرسوله

  .وللمؤمنني ولكتابه ولرسوله هللا مضادون جه على ومن وعدنان        

  :يأيت ما األديان وحدة إىل الدعوة بطالن على الرباهني ومن        

 -عنه اهللا رضي- اللَّه عبد بنِ جابِرِ حديث من وغريه دأمح اإلمام روى - أ       
 بِكتابٍ - وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى - النبِي أَتى -عنه اهللا رضي- الْخطَّابِ بن عمر أَنَّ

هابأَص نضِ معلِ ببِ أَهالْكُت أَهعلى فَقَر بِيلَّى - النص اللَّه هلَيع لَّمسو- بضفَغ 
 بِها جِئْتكُم لَقَد بِيده نفِْسي والَّذي الْخطَّابِ ابن يا فيها أَمتهوكُونَ{ : فَقَالَ

 فَتصدقُوا بِباطلٍ أَو بِه فَتكَذِّبوا بِحق فَيخبِروكُم شيٍء عن تسأَلُوهم لَا نقيةً بيضاَء
ي بِهالَّذفِْسي ون هدبِي ى أَنَّ لَووسلَّى -مص اللَّه هلَيع لَّمسا كَانَ -ويا حم هعسو 
  .}يتبِعنِيِ أَنْ إِلَّا

 موسى أَنَّ لَو بِيده نفِْسي والَّذي{ :-وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى -قوله ومنه       
 يف األلباين  العالمة  حسنه{}ِيتبِعنِي أَنْ إِلَّا وسعه ما حيا كَانَ وسلَّم هعلَي اللَّه صلَّى
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). 177( برقم" املشكاة" يف عليه تعليقه ويف) 50( احلديث هذا على عاصم أيب البن" السنة" على تعليقه
  }.املصادر من عدد من طرق عدة من ساقه وقد ،)38-6/34" (اإلرواء" ويف

 التوحيد فيها فجعلوا واإلجنيل، التوراة حرفوا قد الكتاب أهل أن ومعلوم        
 هاتني يتركوا أن عليهم حمتم فواجب ضالالً، واهلدى باطالً، واحلق شركاً،

  .به جاء ما ويتبعوا ،-وسلم عليه اهللا صلى - حممداً ويتبعوا احملرفتني، الديانتني
 يؤمنوا أَنْ أَفَتطْمعونَ: تعاىل قال هذا، همحتريف على نصّ قد والقرآن - ب        

لَكُم قَدكَانَ و فَرِيق مهنونَ معمسي كَلَام اللَّه ثُم هفُونرحي نم دعا بم قَلُوهع مهو 
  -}البقرة{- ) 75( يعلَمونَ

  .مواضعه عدب من الْكَلم يحرفُونَ: وصفهم يف تعاىل وقال        

:   -عنهما اهللا رضي - عباس بن اهللا عبد اجلليل الصحايب قال هنا ومن - ج        
 "فأَلُونَ كَيسلَ تابِ أَهتالْك نٍء عيش كُمابتكي وزِلَ الَّذلَى أُنولِ عسر اللَّه       
 أَهلَ أَنَّ حدثَكُم وقَد يشب، لَم محضا ُءونهتقْر أَحدثُ -وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى -

 اللَّه عند من هو وقَالُوا الْكتاب بِأَيديهِم وكَتبوا وغَيروه اللَّه كتاب بدلُوا الْكتابِ
 رأَينا ما واللَّه لَا مسأَلَتهِم عن لْعلْمِا من جاَءكُم ما ينهاكُم أَلَا قَليلًا ثَمنا بِه ليشتروا

مهنلًا مجر أَلُكُمسي ني عزِلَ الَّذأُن كُملَيعبد ورواه". صحيحه" يف البخاري رواه{ ". ع 
  }               والبيهقي مصنفه" يف الرزاق

  :الكتاب أهل عن الشافعي وقال        
         "قَداأَ ونربخ اللَّه مهبِأَن لُوا قَددب ابتك وا اللَّهبكَتو ابتالْك يهِمدقَالُوا بِأَيو :
  -اآلية .قَليالً ثَمنا بِه ليشتروا اللَّه عند من هذَا
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  .اإلسالم علماء عند به مسلَّم أمر وهذا        
  وغريهم؟ باملسلمنيو بنفسه  عدنان  يذهب فأين        
 ويدعو باإلسالم، التمسك إىل املسلمني يدعو أن عليه الواجب كان أما        
  وحده؟؟ به والتمسك اإلسالم يف الدخول إىل مجيعاً األمم
 يهود من مجيعاً الكافرة األديان أهل جبهاد مأمورون املؤمنني إنَّ -د        

 اهللا رسول حممداً وأن اهللا إال هإل ال أن يشهدوا حىت وجموس وهندوك ونصارى
  اخل...

 حتى الناس أُقَاتلَ أَنْ أُمرت{ :- وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول قال        
 الزكَاةَ ويؤتوا الصلَاةَ ويقيموا اللَّه رسولُ محمدا وأَنَّ اللَّه إِلَّا إِلَه لَا أَنْ يشهدوا

 علَى وحسابهم الْإِسلَامِ بِحق إِلَّا وأَموالَهم دماَءهم مني عصموا ذَلك علُوافَ فَإِذَا
  .}صحيحيهما يف ومسلم البخاري أخرجه{   ،}اللَّه

  .معهم باالحتاد ال اإلسالم، إىل بدعوم ومأمورون - هـ        
:     اليمن إىل أرسله ملا جبل بن ملعاذ - وسلم عليه اهللا صلى -اهللا رسول قال        
 }كإن مقْدلَى تمٍ علِ قَوابٍ أَهتك كُنلَ فَلْيا أَوم موهعدت هةُ إِلَيادبع فَإِذَا اللَّه 

 لَيلَتهِمو يومهِم في صلَوات خمس علَيهِم فَرض قَد اللَّه أَنَّ فَأَخبِرهم اللَّه عرفُوا
 فُقَرائهِم علَى وترد أَموالهِم من زكَاةً علَيهِم فَرض اللَّه أَنَّ فَأَخبِرهم فَعلُوا فَإِذَا
  } ومسلم البخاري أخرجه{  ؛}الناسِ أَموالِ كَرائم وتوق منهم فَخذْ بِها أَطَاعوا فَإِذَا

 لإلسالم مضادة األديان ومساواة األديان وأخوة األديان وحدة إىل فالدعوة        
 اهللا توحيد على قامت دعوم أن حيث مجيعاً؛ الرسل ولدعوات وسنة كتاباً
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 هؤالء دعوات ويعارض ينايف ما وكل باهللا الشرك وحماربة هللا كله الدين وإخالص
  .مجيعاً يهمعل وسالمه اهللا صلوات األنبياء خامت دعوة والسيما الرسل،

 والتزام األديان،  وحدة  إىل الدعوة الرسل دعوات ينايف ما وأشد وأخطر        
  .إليها والدعوة املبدلة احملرفة األديان

  :عدنان قال مث -6        
 أن خباصة، السوري والشعب واملسلمني مجيعاً، الناس أخرب أن أريد"         
 كل التفرق ويف خري، كل الوحدة يف الوحدة أن أُعيد شر، والتفرق خري، الوحدة

 تكون ماذا... متفر الناس يكون متفرقون، الناس يكون عندما تصوروا شر،
  النتيجة؟

 ستكون تفرقنا إذا اهللا، من نقمة التفرق نقمة، والتفرق نعمة الوحدة إذن،        
  ". فعالً العباد نوم العبادة، ومن العبادة ومن قدراً، اهللا من -عفواً -علينا نقمة

 واليهود املسلمون فيهم مبا مجيعاً، للناس رابعة أو ثالثة دعوة هذه: أقول        
 من خري الوجه هذا على الوحدة وأن الصف، ووحدة األديان وحدة إىل والنصارى

 اليهودية املبدلتان احملرفتان الديانتان فيها مبا الكافرة الديانات أهل عن املسلمني متيز
  .صرانيةوالن

 النصارى مع الوحدة إىل خاصة بصفة السوري الشعب عدنان ويدعو        
 من سوريا يف للمسلمني خري أا ويرى والبعثيني، والدروز واإلمساعلية والنصريية

 ويف بل شر، النحل هذه أهل مفارقة أن ويرى الكافرة، امللل هذه أهل عن التميز
  .شر كل مفارقتهم
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  .التأصيل يكون وهكذا العرعورية، التربية تكون وهكذا        
  .عدنان تشريع يف اتباعهما جيب اللذان التأصيل وذاك التربية تلك        
 اهللا حكم يف الكافرة األديان أهل عن املسلمني متيزِ نتيجة من عدنان وحيذر        

  .واملؤمنني ورسوله
 والتفرق نعمة، -الصف ةووحد األديان وحدة -  الوحدة أن عدنان ويؤكد        

  .القرآن وعلى اهللا على الكذب أكذب من وهذا. اهللا من نقمة
  :يأيت ما املدمرة الدعوة وهذه القول هذا كذب على الرباهني ومن        

 أَولياَء والنصارى الْيهود تتخذُوا لَا َآمنوا الَّذين أَيها يا :تعاىل اهللا قول -1       
مهضعاُء بيلضٍ أَوعب نمو ملَّهوتي كُمنم هفَإِن مهنإِنَّ م ي لَا اللَّهدهي مالْقَو 

نيمى )51( الظَّالرفَت يني الَّذف قُلُوبِهِم ضرونَ مارِعسي يهِمقُولُونَ فى يشخأَنْ ن 
 أَسروا ما علَى فَيصبِحوا عنده من أَمرٍ أَو بِالْفَتحِ يأْتي أَنْ اللَّه فَعسى دائرةٌ تصيبنا

 جهد بِاللَّه أَقْسموا الَّذين أَهؤلَاِء َآمنوا الَّذين ويقُولُ )52( نادمني أَنفُِسهِم في
انِهِممأَي مهإِن كُمعلَم بِطَتح مالُهموا أَعحبفَأَص رِيناساملائدة{-) 53( خ{-.  

 أولياء، والنصارى اليهود يتخذوا أن اآليات هذه يف املؤمنني اهللا ى لقد -أ        
 لدابر وقاطع والنصارى، اليهود وبني املؤمنني بني اإلسالم يف فاصل حد فهذا

  .األديان وحدة إىل الدعوة

   توليهم عن املؤمنني اهللا ينـزه بعض، ياءأول بعضهم الكفار هؤالء وأن - ب        

 اهللا من حكم وهذا منهم، بأنه يتوالهم من على تعاىل اهللا حكم -  ج        



     
 

 163 

 تويل من احلذر أشد حيذروا وأن أعينهم، نصب املسلمون جيعله أن جيب عظيم،
  .عدنان إليه  يدعو  الذي األمر ذلك الكفار، من غريهم أو النصارى أو اليهود

 :فقال النصارى أو اليهود تويل من املسلمني حتذير من سلف ما أكد - د        
 ومن والنصارى اليهود يتناول الرباين اخلرب وهذا ،الظَّالمني الْقَوم يهدي لَا اللَّه إِنَّ

  يريد فهل باهللا، والعياذ الكفر هو هنا والظلم ظاملون، بأم عليهم وحكم يتوالهم،
  واملهالك؟؟ الكفرية اهلاويات إىل املسلمني رجي أن  عدنان

 قُلُوبِهِم في الَّذين فَترى: تعاىل قوله من نصيب وأمثاله ولعدنان -  هـ        
ضرونَ مارِعسي يهِمقُولُونَ فى يشخا أَنْ ننيبصةٌ ترائفمرض -}52.املائدة{- د 

  .وأمثاله  عدنان  عند متوفرة ائرةالد إصابة من واخلشية واملسارعة القلوب

 يقيمونَ الَّذين َآمنوا والَّذين ورسولُه اللَّه وليكُم إِنما: تعاىل اهللا وقول - 2       
 اَآمنو والَّذين ورسولَه اللَّه يتولَّ ومن )55( راكعونَ وهم الزكَاةَ ويؤتونَ الصلَاةَ

 اتخذُوا الَّذين تتخذُوا لَا َآمنوا الَّذين أَيها يا )56( الْغالبونَ هم اللَّه حزب فَإِنَّ
كُمينا دوزا هبلَعو نم ينوا الَّذأُوت ابتالْك نم كُملقَب الْكُفَّاراَء ويلقُوا أَواتو اللَّه 

 بِأَنهم ذَلك ولَعبا هزوا اتخذُوها الصلَاة إِلَى ناديتم وإِذَا )57( ؤمنِنيم كُنتم إِنْ
ملُونَ لَا قَوقعاملائدة{-) 58( ي{-  

  :يأيت ما اآليات هذه يف        

 -وسلم عليه اهللا صلى - رسوله وعلى اهللا على املؤمنني والية اهللا قصر -أ        
 وإبطال للكافرين، املؤمنني مواالة نفي يتضمن وهذا املؤمنني، خوامإ وعلى
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  .األديان وحدة إىل الدعوة

 الغالبون وأم اهللا حزب أم واملؤمنني ورسوله اهللا يتوىل من أن - ب        
 الكافرين على للمؤمنني اهللا نصر أسباب أعظم فمن واملؤمنني، ورسوله اهللا ألعداء

 ببال خيطر ال وهذا اهللا، حزب إال ذلك يفعل وال واملؤمنني، ورسوله اهللا تويل
  .عدنان

 من ولعباً هزوا دينهم اختذوا الذين يتخذوا أن املؤمنني وحيذر اهللا ينهى - ج       
  .أولياء والكفار والنصارى اليهود

 والصالة الصالة إىل النداء يتخذون أديام اختالف على الكفار هؤالء وأن        
  .ولعباً اًهزو

 حيتمل فهل وأهله، اإلسالم من ومواقفهم اهللا أعداء واقع هذا كان فإذا        
 عن فضالً واالستهزاء، اللعب وهذا ولدينهم، هلم االحتقار هذا الصادقون املسلمون

 ا واالحتاد بديانام اإلسالم خلط إىل الدعوة عن فضالً مواالم، إىل الدعوة
  . معهم الصف وحدة إىل املسلمني ودعوة

 بِاللَّه َآمنا أَنْ إِلَّا منا تنقمونَ هلْ الْكتابِ أَهلَ يا قُلْ: تعاىل اهللا وقول - 3       
 بِشر أُنبئُكُم هلْ قُلْ )59( فَاسقُونَ أَكْثَركُم وأَنَّ قَبلُ من أُنزِلَ وما إِلَينا أُنزِلَ وما
نم ذَلةً كثُوبم دنع اللَّه نم هنلَع اللَّه بغَضو هلَيلَ ععجو مهنةَ مدرالْق 

ازِيرنالْخو دبعو الطَّاغُوت كأُولَئ را شكَانلُّ مأَضو ناِء عوبِيلِ سإِذَا )60( السو 
اُءوكُما قَالُوا جنَآم قَدلُوا وخكُفْرِبِالْ د مهو وا قَدجرخ بِه اللَّهو لَما أَعوا بِمكَان 
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 السحت وأَكْلهِم والْعدوان الْإِثْمِ في يسارِعونَ منهم كَثريا وترى )61( يكْتمونَ
ا لَبِئْسوا ملُونَ كَانمعاملائدة{-)  62( ي{-  

  .املظلم وواقعهم اليهود حال اآليات هذه يف تعاىل اهللا يبني        
 ومبا واملؤمنني -وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول على ينقمون فهم -أ        
 القرآن من -وسلم عليه اهللا صلى - حممد نبيه على أنزله وما باهللا آمنوا أم به جاء

  .والسنة
 بأن يفيد وهذا ،قبل من رسله على املنـزلة بالكتب اإلميان عليهم وينقمون        

 على أُنزل مبا وال ،- وسلم عليه اهللا صلى -حممد على أُنزل مبا يؤمنون ال اليهود
 اعتدوا فقد ،-والسالم الصالة عليهما -وعيسى موسى ومنهم السابقني، الرسل

 الدعوة من فيهما ما يطيقون وال يؤمنون ال ألم وحرفومها واإلجنيل، التوراة على
  .أهواءهم ختالف وأحكام أخالق من فيهما ما يطيقون وال التوحيد، إىل

 املبدل ألن ؛"املبدل ال باملنـزل نؤمن: "اإلسالم علماء يقول هنا ومن        
  .-والسالم الصالة عليهم - األنبياء يف والطعن بل والشرك، الكفر على ينطوي

 النار هي املثوبة وهذه ،اهللا عند مثوبة الناس شر من اليهود أن اهللا يبين - ب        
 ومسخهم عليهم، وغضبه عليهم املنـزلة اهللا لعائن املثوبة هذه ومن القرار، وبئس

 عباد من وأم السبيل، سواء عن وأضل مكاناً الناس شر وأم وخنازير، قردة إىل
  .اهللا بنا عزير: يقولون أم وشركهم كفرهم ومن الطاغوت،

  .النفاق من به نيتصفو ما بين مث        
 إىل يدعو من واملسلمني اإلسالم حيترم فهل اليهود، حال هذا كان وإذا        
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 اليهود دين وبني احلق اهللا دين اإلسالم بني يفرق وال وصفاً، ديناً معهم الوحدة
  احملرف؟؟

 نارِ في مشرِكنيوالْ الْكتابِ أَهلِ من كَفَروا الَّذين إِنَّ: تعاىل اهللا وقول -4       
منهج يندالا خيهف كأُولَئ مه رش ةرِيإِنَّ )6( الْب ينوا الَّذنلُوا َآممعو اتحالالص 
كأُولَئ مه ريخ ةرِي7( الْب( مهاؤزج دنع هِمبر اتنج ندرِي عجت نا مهتحت 
        ) 8( ربه خشي لمن ذَلك عنه ورضوا عنهم اللَّه رضي أَبدا فيها خالدين رالْأَنها

  -}البينة{-
 وبني واملشركني الكتاب أهل من الكفار بني اهللا فرق اآليات هذه يف        

 شر وهم ا،فيه خالدين النار إىل الكفار هؤالء فمصري وجزاء؛ أحكاماً املؤمنني
  .واملؤمنني اهللا عند الربية
 جنات رم عند وجزاؤهم الربية، خري فهم العاملون، املؤمنون يقابلهم        

 اهللا من ورضوان رم، عن ورضاهم عنهم، اهللا يرض مث األار، حتتها من جتري
  .أخرى آية يف كما أكرب

 أُوتوا الَّذين من فَرِيقًا تطيعوا إِنْ منواَآ الَّذين أَيها يا :تعاىل اهللا وقول -5        
ابتالْك وكُمدري دعب انِكُمإِمي رِينعمران آل{-) 100( كَاف{- .    

 لَا دونِكُم من بِطَانةً تتخذُوا لَا َآمنوا الَّذين أَيها يا: تعاىل وقوله -6        
كُمأْلُونالًا يبوا خدا وم منِتع قَد تداُء بضغالْب نم هِماها أَفْومي وفخت مهوردص 

رأَكْب ا قَدنيب لَكُم اتإِنْ الَْآي متلُونَ كُنقععمران آل{-) 118( ت{-.    
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 يردوكُم كَفَروا ذينالَّ تطيعوا إِنْ َآمنوا الَّذين أَيها يا: تعاىل وقوله -7        
  .-}عمران آل{-) 149( خاسرِين فَتنقَلبوا أَعقَابِكُم علَى

 إليه تؤدي ما بيان وفيها الكفار، طاعة من شديد حتذير فيها اآليات فهذه        
  .واآلخرة الدنيا يف واخلسران الكفر من الطاعة هذه
 الكفار من يعين دوم، من بطانة ؤمنونامل يتخذ أن من التحذير وفيها        

  .خذالم يف يقصرون ال يألوم ال الكافرين وأن واملنافقني،
 لَا َآمنوا الَّذين أَيها يا: اآلية هذه تفسري يف -اهللا رمحه -كثري ابن قال        

 من الْبغضاُء بدت قَد عنِتم ما ودوا خبالًا يأْلُونكُم لَا دونِكُم من بِطَانةً تتخذُوا
هِماها أَفْومي وفخت مهوردص رأَكْب ا قَدنيب لَكُم اتإِنْ الَْآي متلُونَ كُنقع118( ت(          

  :-}عمران آل{  -
: أي نة،بطا املنافقني اختاذ عن املؤمنني عباده ناهيا وتعاىل، تبارك يقول"         

 ال وطاقتهم جبهدهم واملنافقون ألعدائهم، يضمرونه وما سرائرهم، على يطْلعوم
 ومبا ممكن، بكل يضرهم وما خمالفتهم يف يسعونَ: أي خباال؛ املؤمنني يألون

  .عليهم ويشق وحيرجهم املؤمنني يعنت ما ويودون واخلديعة، املكر من يستطيعونه
  أهل من غريكم من: أي دونِكُم من بِطَانةً تتخذُوا لَا :تعاىل وقوله        
  ".أمره داخلة على يطلعون الذين أهله؛ خاصة هم: الرجل وبطانة. األديان

  :اآلية هذه تفسري يف - اهللا رمحه- القرطيب وقال        
  ):مسألتني منها نذكر( مسائل ست فيه"         

 متصل وهو. الكفار إىل الركون عن الزجر تعاىل هللا أكد - األوىل: " قال        
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. - }100. عمران آل{-الْكتاب أُوتوا الَّذين من فَرِيقاً تطيعوا إِنْ :قوله من سبق مبا
 يستبطنون الذين خاصته الرجل وبطانة. واجلمع الواحد به يسمى مصدر، والبطانة

 بطونا يبطُن بفالن فالن طنوب. الظهر خالف هو الذي البطن من وأصله أمره،
  :الشاعر قال. به خاصا كان إذا وبِطَانةً
  قريب كل دون من عيبيت وهم           وبِطَانيت نعم خلصائي أولئك        

 الكفار من يتخذوا أن اآلية ذه املؤمنني - وجل عز - اهللا ى :الثانية        
 إليهم ويسندون اآلراء، يف يفاوضوم ء،وولَجا دخالَء األهواء وأهل واليهود
 أن لك ينبغي فال ودينك مذهبك خالف على كان من كل: ويقال. أمورهم
  :الشاعر قال حتادثه،

  ديــيقت باملقارن قرين فكل         قرينه عن وسلْ تسأل ال املرء عن        
 اللَّه صلَّى -النيب عن -عنه اهللا رضي- هريرة أيب عن داود أيب سنن ويف        

هلَيع لَّمسُء{:قال -ورلى الْمدينِ ع هليلخ ظُرنفَلْي كُمدأَح نلْ مخالوروي. }ي 
 تعاىل بين مث. بإخوام الناس اعتربوا: قال أنه -عنه اهللا رضي -مسعود ابن عن

 ال يعين. فسادا يقول .خبالًا يأْلُونكُم ال: فقال املواصلة عن ى ألجله الذي املعىن
 يتركون ال فإم الظاهر يف يقاتلوكم مل وإن أم يعين فسادكم، يف اجلهد يتركون

  ".واخلديعة املكر يف اجلهد

 من عليه ينطوي وما ومنهجه،  عدنان  حقيقة السورية الثورة أظهرت لقد        
  املسلمني؟و اإلسالم على دعوته وخطر خطره  عدنان  يدرك فهل املدمر، الضالل
  ودعاا؟ األديان لوحدة الدامغة الربانية للرباهني وأمثاله هو ينقاد وهل        
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 وذلك وأخالقاً، ومنهجاً عقيدة اإلسالم يضاد مبا الفتنة هذه خاض لقد        
  .األديان  وحدة  إىل هذه دعوته يف يتجلى

 املوافق األحد ليلة يفو ،"وصال" قناة يف صرح أنه منها خطرية، سوابق وله        
 منها يتربأ بأقوال" السوري الشعب يريد ماذا" برنامج يف) هـ10/7/1432(

  .واملسلمون اإلسالم

...  شريف علوي كل مع حنن... شريف شيعي كل مع حنن: " قوله منها        
  ".معهم لنا مشكلة ال واملسيحيني

 رأسهم وعلى الصحابة، يكفرون الذين الروافض الشريف بالشيعي وقصده        
  .- عنهم اهللا رضي -وعثمان وعمر بكر أبو

 حتريفاً القرآن وحيرفون ،- عنها اهللا رضي -عائشة املؤمنني أم ويقذفون        
 أم فيهم فيعتقدون البيت، أهل ويؤهلون التحريف، ذا الصحابة ويقذفون كفرياً،
 اهللا مع يعبدومو الكون، ذرات من ذرة كل يف ويتصرفون الغيب يعلمون
 الكبار، والكذب النفاق هي اليت التقية ويستعملون الوثنيني، عبادة تفوق بعبادات

  .الدين أعشار تسعة جيعلها ما يفتروا اليت الفضائل من هلا ويذكرون
  .معهم وبأنه بالشرف،  عدنان  يصفهم حاهلم هذا فمن        
  !!ماذا؟ يف أم وأخالقهم جهمومناه عقائدهم يف معهم أهو ندري فال        
 حنلهم الذي الشرف هو وما علويون، بأم النصريية يصف ملاذا ندري وال        

  والنصارى؟ اليهود كفر يفوق الذي باهللا كفرهم أهو عدنان،
 ثواب وال ي، وال بأمر وال بكتابه، وال برسوله وال باهللا يؤمنون ال فهم        
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 ويعتز بالشرف يصفهم هذا ومع. كفريام آخر إىل نار، وال جبنة وال عقاب، وال
  .معهم بأنه

 وإن غريها، وال عقائدية ال معهم وألمثاله له مشكلة فال املسيحيون أما        
إِنَّ اللّه : قالوا أوإِنَّ اللّه هو الْمِسيح ابن مريم  :فقالوا الكفر، أشد باهللا كفروا

ثُ ثَالَثَةقالوا أو ،ثَال : اللّه ناب ِسيحصلى - األنبياء خامت مبحمد كفرهم مع ،الْم 
  .وكذبوه فيه وطعنوا به، جاء ومبا -وسلم عليه اهللا

  .عدنان ما يتباهى اللذان التأصيل يكون وهكذا التربية، تكون وهكذا        

 15/7/1432 مجعة بتسمية يطالب أن منهجه ومثار عدنان، تأصيل مثار ومن       
  :قال حيث.العلويني الشرفاء جبمعة هجرية،

 هناك أنَّ هلم لنثبت العلويني  شرفاء - اجلمعة أي -نسميها حنن لكن"...        
 جيري، ما عن يرضون ال أصدقائي أكذب ما واهللا ضباط هناك شرفاء، العلويني من

 ائهمبأبن التفظيع خوف هو االنشقاق ودون دوم حيول لكن عالية وبِرتبٍ
 تسمى اجلمعة هذه إذاً...أبشركم لكن ظروف هلم يعين...عليهم ويصعب وأسرهم

 يف شرفاء فيه بالدروز ،هناك الدروز شرفاء مانع ال وكذلك العلويني، شرفاء مجعة
  ...".الدروز

  .األديان  وحدة إىل الدعوة عن ناشئ امللحدة الطوائف هلذه ومتجيده        

 الشرفاء، جبمعة فيخصهم الكافرين، النصريية للعلويني كرميالت هذا إىل انظر        
 ال وأم منهم، أصدقاء له وأن يكذب، ما أنه باهللا ويقسم الشرف، هلم ويثبت
  .جيري مبا وراضون فرحون أم يدريه وما جيري، مبا يرضون
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 لَا: تعاىل اهللا قول من أنت فأين ،!!النصريية من أصدقاء  عدنان  يا لك        
جِدا تمونَ قَونمؤي مِ بِاللَّهوالْيرِ وونَ الَْآخادوي نم ادح اللَّه ولَهسرو لَووا وكَان 

ماَءهَآب أَو ماَءهنأَب أَو مهانوإِخ أَو مهتريشع كأُولَئ بي كَتف انَ قُلُوبِهِمالْإِمي 
مهدأَيوحٍ وبِر مهن ملُهخديو اتنرِي ججت نا مهتحت ارهالْأَن يندالا خيهف يضر 

اللَّه مهنوا عضرو هنع كأُولَئ بزح إِنَّ أَلَا اللَّه بزح اللَّه مونَ هحفْل22( الْم (-
  -}اادلة{

 منكُم هم ما علَيهِم اللَّه غَضب قَوما تولَّوا ذينالَّ إِلَى تر أَلَم: تعاىل وقوله        
      -}14.اادلة{-  يعلَمونَ وهم الْكَذبِ علَى ويحلفُونَ منهم ولَا

 الُواقَ إِذْ معه والَّذين إِبراهيم في حسنةٌ أُسوةٌ لَكُم كَانت قَد: تعاىل وقوله        
هِممقَوا لَآُء إِنرب كُمنا مممونَ ودبعت نم وند ا اللَّهنكَفَر ا بِكُمدبا وننيب كُمنيبو 
 نَّلَأَستغفر لأَبِيه إِبراهيم قَولَ إِلَّا وحده بِاللَّه تؤمنوا حتى أَبدا والْبغضاُء الْعداوةُ

ا لَكمو كلأَم لَك نم اللَّه نٍء ميا شنبر كلَيا عكَّلْنوت كإِلَيا ونبأَن كإِلَيو 
ريص4.املمتحنة{-الْم{-       

  .شرفاء بالدروز هناك وأن الدروز، على الشرف ويضفي        
  :فيقول بالباطل، هذيانه عدنان  ويواصل        
 وأنا املاضي، ننسى أن أهلها إىل احلقوق وردت النظام هذا سقط إذا "        

 ورجعت النظام هذا سقط إذا... املشارقة وعن بالذات محاة أهل عن أتعهد
 يف معاً نعيش وأن املؤمل املاضي هذا ننسى أن استعداد على أننا أهلها إىل احلقوق
 الكالم هذا هذا، يف الصدق دمه يف وجيري التسامح، يغشاه اهللا بإذن واحد جمتمع
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 الطوائف، شرفاء مجعة عليها ينضم مانع وال العلويني شرفاء مجعة هذه وإذاً األخري،
 هم من املسلمني من....  املسلمني من...  أهل من هناك مرة مائة لكم وقلت
 عمل مبا حياسب اإلنسان إذاً الدروز أو مساعيلينياإل أو العلويني من بكثري أخس

  ..".عنه مسئول وأنا يل كالمِ آخر يكون أن أرجو هذا يداه ارتكبت ومبا
 وال كان، مهما املاضي بنسيان واملشارقة محاة أهل عن يتعهد فتراه - 1       

  .الرجل هذا ينطلق منطلق أي من ندري

 والدروز واإلمساعليني) النصريية( العلويني مع املسلمون يعيش أن وبعد -2        
 دمه يف وجيري التسامح يغشاه اهللا بإذن واحد جمتمع يف خرىاأل والطوائف

  .الصدق

 من أكفر هم الذين امللحدة الطوائف هذه مع الوحدة إىل دعوة وهذه        
 يصف كيف مث وأسوأ، املرتدين حكم فحكمهم هلم، كتاب وال والنصارى، اليهود

 والكذب دقةالزن على قائمة وحيام ودينهم بالصدق، الضالة الطوائف هذه
  .والغدر

  .كلها للطوائف الشرفاء وصف يكرر مث        
 بكثري أخس بأم املسلمني بعض على فيحكم واهلوى، اجلهل به يتمادى مث        

 واحدة مرة يف اخلطري احلكم هذا يصدر ومل الدروز، أو لينيياإلمساع أو العلويني من
 ومن املسلمني، على اهلابطة اماألحك هذه من املسلمون فليعجب مرة، مئة يف بل

  .بالشرف والدروز ليةيواإلمساع للنصريية أحكامه
 أهل على أحكامهم يف ويعارضهم السنة أهل حيارب أنه العلم مع هذا        
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 وهو بالغلو، السلفيني وحزبه هو ويرمي التبديع، من يستحقونه مبا والضالل البدع
  .طوال سنوات من املنهج هذا على يسري

 ،"املعاصر الواقع ضوء يف الدعوة منهج" مساه كتاباً ألّف حىت كفاه وما        
 إِنْ األنبياء خامت ومنهم - والسالم الصالة عليهم -  لرسله اهللا قول مبثل فيه يستدل

 نذيرا،و مبشرا إِلَّا أَرسلْناك وما تعاىل وقوله يؤمنونَ، لقَومٍ وبشري نذير إِلَّا أَنا
  .الْجحيمِ أَصحابِ عن تسأَلُ ولَا ونذيرا بشريا بِالْحق أَرسلْناك إِنا: تعاىل وقوله

 بغريه وال بالكفر حيكموا أن لألنبياء ليس أنه على اآليات هذه مبثل يستدل        
 اآليات وكتم اهللا، اءأعد يكفروا أو يبدعوا أن اهللا إىل للدعاة وليس اهللا، أعداء على
  .ورسله اهللا أعداء على األنبياء أحكام فيها اليت

        م اخلوارج على -وسلم عليه اهللا صلى -حممد الرسول أحكام وكتمشر بأ 
 صلى -وأمره الرمية، من السهم ميرق كما الدين من ميرقون وأم واخلليقة، اخللق

  .وقتاهلم بقتلهم -وسلم عليه اهللا

        رق على - وسلم عليه اهللا صلى - حكمه وكتما اهلالكة الفالنار يف بأ.  

        وكتب العقائد كتب يف اإلسالم أئمة وأحكام الصحابة أحكام وكتم 
  .والتعديل اجلرح

    املنهج ضد اخترعها باطلة، قواعد على إليه املشار الكتاب هذا ىنوب        
  :مثل وأهله، السلفي

  .جنرح وال نصحح عدةقا        
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  .واحلساب احلكم ال والبالغ التعليم        
  ).التنفيذ( القضاء ال التعليم        
  .الفضيحة ال النصيحة        
  .عوفيت تورعت وإذا... حوكمت حكمت إذا        

 عليهم حيرم وأهله، السلفي املنهج على وجيول يصول الباطلة القواعد وذه        
 فال، منهم والتحذير الضالل أهل على األحكام أما الدعوة، إال هلم فليس األحكام،

 منهجه حول كثرياً ويدندن السنة، أهل مبنهج ومنهجهم والرسل األنبياء ويلحق
  .والسنة الكتاب لنصوص وحتريفات ضالالت من عليها يبنيه وما وأصوله

  :بقوله سلف ما يؤكد مث        
: تعاىل قال الدعاة شأن من ليست العباد على الوكالة أن هذا من وأصرح"        
  .-}107:األنعام{-... بِوكيلٍ علَيهِم أَنت وما حفيظًا علَيهِم جعلْناك وما

 فَلنفِْسه اهتدى فَمنِ بِالْحق للناسِ الْكتاب علَيك أَنزلْنا إِنا: تعاىل وقال        
نملَّ وا ضملُّ فَإِنضا يهلَيا عمو تأَن هِملَييلٍ عك41:الزمر{- بِو{-  

 إِنما: سبحانه فقال لنفسه، الوكالة أمر تعاىل اهللا رد أن: هذا من أشد بل        
تأَن يرذن اللَّهلَى وٍء كُلِّ عييلٌ شك12:هود{- و{-.  
  -}40:الرعد{- الْحساب وعلَينا الْبلَاغُ علَيك مافَإِن: سبحانه وقال        
  .تعاىل اهللا إىل يرجع الفصل ومآل احلكم، مرجع أن: أي        
 على وكلوا وإمنا الناس على يوكلوا مل بعدهم من والدعاة واألنبياء فالرسل        

  ".األمرين بني كبري وفرق الناس، دعوة
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 الدعاة قبل والرسل األنبياء على حىت حيكم أن لرجلا هذا جرأة فمن        
 مبا واملنحرفني الكافرين على األحكام أما فقط، الدعوة يف مهمام وحيصر

  .تطاول من له يا و جرأة من هلا فيا! البهلوان هذا عليهم حرمها فقد يستحقون
 وأشدهم اأخالقً الناس أكرم وأنبياءه اهللا رسل أن مسلم كل به يدين والذي        

 استكبارا أقوامهم من رأوا إذا مث حجة، وأقواهم وحكمةً حلما وأعالهم صربا
 لقُوة يستحقون، مبا عليهم األحكام أصدروا وشركهم كُفرهم على وإصرارا وعنادا
 حممودون ذا وهم باهللا، والشرك للظلم وبغضهم للحق، واحترامهم هللا والئهم

 أعلى ومواقفهم بأحكامهم مث وحلمهم بصربهم ينالون املؤمنني، وعند اهللا عند
  .اهللا عند اجلزاء وأعظم املنازل
 اهللا إىل الدعوة يف بالرسل أسوة السلف ومنهج والسنة الكتاب إىل وللدعاة        
 وأهل اهللا أعداء على األحكام ويف احلسنة واملوعظة واحلكمة والربهان باحلجة
  .األهواء

 واألنبياء الرسل محاصرة من سلفًا قرره ما أخرى مرة نعدنا  أكد مث        
  :فقال .صالحيام وحتديد

 وتعليم، بالغ من تتضمن وما والنذارة، البشارة يتجاوز ال الدعوة وحدود"        
  .هذا يف سبحانه حصرها وقد

 لقَومٍ بشريو نذير إِلَّا أَنا إِنْ: الدعوة يف الرسل مهمة محددا تعاىل فقال         
  .-}188:األعراف{- يؤمنونَ
                            -}56:الفرقان/105:اإلسراء{- ونذيرا مبشرا إِلَّا أَرسلْناك وما: سبحانه وقال        
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 من كثرياً جند فقد الداعية، مهمة حتديد يف النصوص هذه صراحة ورغم        
 مل إن حماسبتهم وعن يهتدوا، مل إن البشر عن لونئومس مأ يظنون الدعاة

 إِنا: تعاىل قوله صراحة رغم احلكم، وينفذون عليهم، حيكمون فراحوا يستجيبوا،
اكلْنسأَر قا بِالْحريشا بيرذنلَا وأَلُ وست نابِ عحيمِ أَصح119:البقرة{- الْج{-  

 نصاً جيد لن - وسلم عليه اهللا صلى -رسوله وسنة اهللا كتاب يف الباحث إن        
 بالدعوة، تأمره تترى النصوص بل العباد، على باحلكم مسلم كل يأمر واحداً

  .وحده هللا وأنه احلكم، من وحتذره
            يختلفُون فيه كَانوا فيما الْقيامة يوم بينهم يحكُم فَاللَّه: تعاىل قال         

  ."- }113:البقرة{-
 الكافرين على األنبياء أحكام يف الصرحية الكثرية اآليات وضعت أين: أقول        

  أقوامهم؟؟ من
 النصوص هذه فيه نقلت طويل مقال يف الكتاب هذا على رددت وقد هذا        

 من نالكافري على - والسالم الصالة عليهم -األنبياء بأحكام املصرحة الكثرية
 على باحلكم - وسلم عليه اهللا صلى - حممد لرسوله اهللا أمر ونقلت أقوامهم،
 ما أَعبد لَا الْكَافرونَ أَيها يا قُلْ: تعاىل قال بالكفر، عليهم والنداء الكافرين
  .تعبدونَ

        الضالني على -وسلم عليه اهللا صلى - الرسول أحكام السنة من ونقلت 
  .الحق وقت يف اهللا شاء إن املقال هذا أنشر وسوف ني،واملنحرف

 السوري، للشعب  عدنان وضعه الذي للميثاق مناقشة فيه ملحق وهذا        
  :اإلسالم عن بعيداً
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  الرحيم الرمحن اهللا بسم"         
 اتبع ومن وصحبه آله وعلى اهللا رسول على والسالم والصالة هللا احلمد        

   :بعد أما. هداه
 احلق؛ الدين للناس يبينوا أن اإلسالم علماء على الواجبات أوجب فمن -        

 في وهو منه يقْبلَ فَلَن دينا اِإلسالمِ غَير يبتغِ ومن: فيه اهللا قال الذي اإلسالم دين
ةراآلخ نم رِيناسالْخ.  

 ورضيت نِعمتي علَيكُم وأَتممت دينكُم لَكُم أَكْملْت الْيوم: تعاىل وقال         
لَكُم لَاما الْإِسيند.  

 ،-وسلم عليه اهللا صلى - حممد ألمة اهللا رضيه الذي الكامل احلق الدين هذا        
  .سواه ديناً يرضى وال

 عونيةفر أو جموسية أو نصرانية أو يهودية من األديان من غريه رضي ومن        
  .الضالني واملشركني الكافرين اهللا أعداء من فهو ،..أو.. أو

 أشد وتوعدهم بكفرهم، وحكم والنصارى، واليهود املشركني اهللا ذم وقد        
 الَّذين إِنَّ: تعاىل قوله والوعيد الذم ذلك ومن جهنم، نار يف املؤبد باخللود الوعيد
 شر هم أُولَئك فيها خالدين جهنم نارِ في الْمشرِكنيو الْكتابِ أَهلِ من كَفَروا
ةرِياهـ."الْب  
 لإلسالم، فيه مضاداً السورية للثورة ميثاقاً وضع أنه  عدنان  أوابد ومن هذا        

  .الوضعية والقوانني والليربالية الدميقراطية النحل من ومنطلقاً

وإِذْ أَخذْنا من النبِيني  :تعاىل اهللا بقول الباطل امليثاق اهذ عدنان صدر        
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ميثَاقَهم ومنك ومن نوحٍ وإِبراهيم وموسى وعيسى ابنِ مريم وأَخذْنا منهم 
  -}7/األحزاب{-ميثَاقًا غَليظًا 

  .اهللا على جرأة من هلا ويا ضالل من له فيا        
 أشد ملن اجلاهلي امليثاق هذا تضمنه ما على الكرمية اآلية ذه استشهادك إن        

  .اهللا لكالم التحريف أنواع
 على للثبات هو إمنا الكرام األنبياء هؤالء على اهللا أخذه الذي امليثاق فهذا        
 له، نالدي وإخالص اهللا توحيد إىل اجلادة الدعوة وعلى التوحيد، وأمهه اهللا دين

  .إليه ويدعو عدنان  يقرره مما شيء إىل وليس
  .وعمالً ودعوةً عقيدةً العظيم امليثاق هذا يلتزموا أن املسلمني وعلى        

        
  :إمجاله ميكن ما إىل السورية الثورة دف: "عرعور عدنان قال مث        

 احلريات ومصادرة والعبودية الظلم من أصابه مما السوري الشعب حترير"         
 الفوضى وخلق االقتصادي والكساد املايل الكساد من به حل وما الكرامة وسلب

  ".والطائفية

 والدعوة إليه، والدعوة التوحيد طليعتها ويف اإلسالمية األهداف أين: أقول        
  السفلى؟ هي كفروا الذين وكلمة العليا، هي ولتكون اهللا كلمة إعالء إىل

  :والبناء اإلصالح يف تفصيال أما: "عدنان لقا مث        
  ".العظيم السوري للشعب زاهر مستقبل وبناء النظام أفسد ما إصالح"         
 التوحيد من وغريه النظام أفسد ما إصالح فأين اإلسالم، غري على أي        
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 وغري العادلة التشريعات من أفسده ما إصالح وأين مكانه؟ واإلحلاد الكفر وإحالل
  .اإلسالم أسس من ذلك

  ".االقتصادية والتنمية الفكرية النهضة: "قال مث        
  الرجل؟؟ أيها اإلسالمية النهضة فأين اإلسالمية، غري أي        

  ".كرامته وخباصة اإلنسان حقوق وضمان العدالة: " قال مث        
 يف حريام ضاللال ألهل فيضمن والليربايل، الدميقراطي املنهج على أي        
  .هلا ضمان فال اهللا حقوق أما .الضالة واالجتاهات والعقائد األديان

إِنْ أُرِيد إِالَّ اِإلصالَح ما  :ذلك يف شعارنا للجميع، احلرية ضمان: "قال مث        
 تطَعتاس"  

 عني وهذا األديان، ومساواة األديان وأخوة حرية دعاة طريقة على أي        
  .واإلفساد الفساد لتمشية احلق اهللا بكالم تزج فال فساداإل

 لتسلم املشاركة األطراف كافة من جلنة أو هيئة إنشاء" :عدنان قال        
  ".السلطة

 والليربالية للدميقراطية تقرير منه وهذا األطراف، كافة من اللجنة هذه: أقول        
 ومناهجه عقائده يف اإلسالم ربحتا اليت النحل تلك التدين، وحرية والعلمانية
 النصريية من يكونوا أن عنده مانع وال العادلة، أحكامه وحتارب وشعائره،
  .وغريهم والبعثية واإلمساعيلية والنصرانية

إِنْ أُرِيد إِالَّ اِإلصالَح  ذلك يف شعارنا للجميع، احلرية ضمان" :عدنان قال        
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 تطَعتا اسم."  

  .دين بأي التدين حرية ضمان يريد        
  .ودينه اهللا على الكذب افتراء من السياق هذا يف اآلية هذه وإيراد        
 الشعب دعوت فهال بالشعب، الشعب حكم الدميقراطية؛ هي هذه: أقول        

 عقائدهم يف - وسلم عليه اهللا صلى -رسوله وسنة اهللا كتاب اعتماد إىل السوري
 سوريني -البشر؛ حاكمية من بدالً اهللا حاكمية اعتماد إىل ودعوم وعبادام

  .؟- غريهم أو ،كانوا
 يساوم ال شعبها ووحدة ،يتجزأ ال تراا واحدة دولة سورية" :عدنان وقال        

  ".دافع أو كان سبب أي أجل من عليه

 من اللهجة ذه السوري الشعب  وحدة عن احلديث هذا هل: أقول        
 -رسوله وسنة اهللا كتاب على وحدته يقيم أن الشعب هلذا ودعوة يإسالم منطلق
  لإلسالم؟ مصادم آخر منطلق من هو أو ،- وسلم عليه اهللا صلى

 الدولة يف العظمى اعاتالرت لفض دستورية حمكمة إنشاء: " عدنان قال        
 وليس اجلميع ألحكامها خيضع ملزمة قراراا وتكون وتطبيقه الدستور وقضايا

  ".عليها سلطة لغريه وال اجلمهورية رئيسل

 لذلك؟ أهالً وليس النـزاعات، لفض يصلح ال عندك اإلسالم هل: أقول        
 وتطبيقه اإلسالم إىل الدعوة الدميقراطي السياسي واهلوس اهلوى أنساك لقد

 شيٍء من فيه اختلَفْتم وما: تعاىل قال كما والصغرى، الكربى القضايا يف وحتكيمه
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هكْمإِلَى فَح ا: تعاىل وقال ، اللَّها يهأَي ينوا الَّذنوا آميعأَط وا اللَّهيعأَطولَ وسالر 
 كُنتم إِنْ والرسولِ اللَّه إِلَى فَردوه شيٍء في تنازعتم فَإِنْ منكُم الْأَمرِ وأُولي

  -}النساء{-.تأْوِيلًا وأَحسن خير ذَلك الْآخرِ الْيومِو بِاللَّه تؤمنونَ

 وال يلزمهم وال اجلاهلية، للقوانني وخيضعهم اجلميع يلزم إليه وانظر        
  .اإلسالم ألحكام خيضعهم

 وبني واألطياف الطوائف بني وخباصة للجميع العدالة حتقيق: " عدنان قال        
  ".والنساء لالرجا وبني القوميات

 اإلسالمية، العدالة تريد ال أنك أفهم وسباقه كالمك سياق حسب: أقول        
 وال لإلسالم خيضع ال الذي الدستور وعن الدميقراطية عن املنبثقة العدالة تريد وإمنا

  .حيكمه

 اتمع أطياف بني العدل وإقامة أشكاهلا بكل الطائفية نبذ" :عدنان قال        
  ".بينهم متييز دون

 الدين حرية على تقوم اليت الدميقراطية تلك واضحة، دميقراطية هذه: أقول        
  .غريه عن يتميز أن للمسلم تسمح وال األديان، وأخوة ومساواة

 باين قد وتعاىل تبارك واهللا وارمني، املسلمني بني تساوي أن تريد هل        
 تحكُمونَ كَيف لَكُم ما )35( كَالْمجرِمني لمنيالْمس أَفَنجعلُ: فقال بينهما وفرق

أَم لَكُم ابتك يهونَ فسرد37( ت( َّإِن لَكُم يها فونَ لَمريخت )وقال ؛ -}القلم{-) 38 
 وعملُوا َآمنوا كَالَّذين نجعلَهم أَنْ السيئَات اجترحوا الَّذين حِسب أَم: تعاىل
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اتحالاًء الصوس ماهيحم مهاتمماَء وا سونَ مكُمحسبحانه فاهللا -}اجلاثية{-) 21(ي 
  .واخلبيث والطيب والباطل، احلق بني مييز -وتعاىل

 واإلمساعيلية والنصريية النصارى وخاصة السوري الشعب كل هل: أقول        
  التشريع؟ هذا هلم تشرع حىت أهله وحيترمون به نويعترفو احلق يعرفون والروافض

 الضالل، من عليه هم ما واخلري احلق ترى الضالة الطوائف هذه إن        
 عقيدةً ديناً؛ وباإلسالم رباً باهللا رضيت اليت الطائفة عدا ما عليه، ويتعاونون

  .واهلدى الضالل وبني والباطل، احلق بني واخللط التلبيس فدع وأحكاماً، ومنهجاً

 فلكل واخلري التسامح من جو يف السوري الشعب يعيش أن" :عدنان قال        
  ".قوميته ولكل رأيه ولكل مذهبه ولكل عقيدته ولكل دينه

 األديان وأخوة والتدين األديان حرية إىل صارخة دعوة هذه: أقول        
 اإلسالم هأكد الذي والرباء الوالء وإسقاط واهلدى الضالل بني واملساواة

  .واملسلمون
  تعلم الناس على ختفى خاهلا وإن...  خليقة من امرئ عند تكن ومهما        

 رأيه يبني أن رأي أو معتقد أو مذهب أو دين لكل حيق: " عدنان قال مث        
  ".مذهبه يف حياور وأن

  .األديان وأخوة األديان حرية إىل دعوة هذه: أقول        
  الكالب جيف على به مير          دليالً له الغراب يكن ومن        
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 احلزبية اخلالفات جتاوز اجلميع على جيب للثورة، التجرد" :عدنان قال        
 والطائفية احلزبية املطامع عن واالرتفاع الرؤى يف والتباين االجتماعية واخللفيات

  ".الثورة أهداف حتقيق أجل من

 دينهم املسلمون ينسى ولأَنْ هللا، ال للثورة التجرد الفقرة هذه تعين: أقول        
 ال عدنان، وأهداف الثورة أهداف حتقيق أجل من النحل أهل كل مع وينسجموا

  .اإلسالمية األهداف حتقيق أجل من

 الثوري امليثاق وهذا اإلصالحي املشروع ذا نتقدم إذ وإننا" :عدنان قال        
 والعدالة احلرية ولتحقيق أفسده، ما وإصالح الطاغي النظام هذا من للتحرر
  ".اجلبار العلي اهللا من قوتنا نستمد فإننا ،والكرامة والتنمية

 اهللا أخذه الذي الغليظ امليثاق فأين إسالمي، ال ثوري مبيثاق  عدنان  يتقدم        
 هدافاأل حتقيق تعين اآلية هذه فهل ميثاقه، ا صدر اليت اآلية يف كما النبيني على

  عقله؟ على تسيطر اليت والليربالية الدميقراطية
 إليه  يدعو  وما املاسونية، إليه تدعو ما والعدالة باحلرية عدنان ويقصد        

  .والليرباليون العلمانيون

  :هذا خبطابنا ونناشد: "عدنان قال        
 ما بكل عريستش أن وانتماءاته أطيافه بكل األيب السوري الشعب:  أوال        
 الصرب من مزيدا متنحنا اليت الكامنة والقدرات اجلبارة اإلمكانيات من لديه

  ".النظام يسقط حىت التضحية من ومزيدا العطاء من ومزيدا والصمود
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  يريدها والتضحيات والعطاء والقدرات اجلبارة اإلمكانيات هذه كل: أقول        
 على االعتماد بل اهللا، من للنصر رجاء وال ،اهللا ألجل صرب وال. اهللا لغري عدنان

  .والقدرات اجلبارة اإلمكانيات
 ال جباراً عدواً يواجه أعزل شعب إىل يوجهه إمنا والنفخ اخلطاب إن مث        
 يذحبهم عزل أناس يقابلها املدمرة واإلمكانيات اجلبارة اإلمكانيات وميتلك يرحم،

 ؤالء يغرر هذا ومع هذا، كل يعرف وعدنان والدجاج، النعاج ذبح اجلبار هذا
  .العزل الضعفاء

 قدر على نكون أن أطيافهم خمتلف على املؤمترين نناشد: ثانيا" :عدنان قال        
 أو حزبية منطلقات من ال شعبنا مصلحة من ننطلق وأن بأعناقنا املناطة املسؤولية
  ".مجاعية أو شخصية مصاحل لتحقيق طائفية أو عنصرية

  واحلزبيات؟ النحل على وإعالؤه اإلسالم مصلحة أين: أقول        

 أقطار كل يف والكرامة واحلرية العدل قوى نناشد: ثالثا" :عدنان قال        
 ما وينال حققوا ما حيقق حىت ثورته يف السوري للشعب عونا يكونوا أن املعمورة

  ".املشروعة والعدالة واحلرية الكرامة من نالوا

 الذين واالستعباد والكفر الظلم قوى فيها مبا كلها القوى يناشد: قولأ        
 ناله ما لينالوا السوري الشعب لينصروا والكرامة واحلرية العدل قوى عليهم أضفى
 أعداء شرعها اليت يعين املشروعة، والعدالة واحلرية الكرامة من اإلسالم أعداء

 النتيجة تكون مث الدين، من حتررهم اليت والليربالية الدميقراطية من انطالقا اإلسالم
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  .السوري للشعب املزيفني والعدل احلرية هذه قوى استعباد

 قد عدنان أن وحيترمه احلق يعرف الذي الكرمي القارئ يرى النهاية ويف        
 يف السلف منهج وعقيدة واد يف وأما ومنهجه، عقيدته حقيقة عن بنفسه كشف

 بل بالباطل، الصدع على جرأة الناس أشد من وأنه ،أخرى ميادين أو آخر واد
 ويستعلن ويستعلي ا، وينادي دولة عليها يقيم أن يريد اليت الكربى، والضالالت

 والغيورين اإلسالم علماء وانتقادات مبواقف مباالة ودون اهللا من خوف دون ا
  : يقول حاله فلسان عليه،

  تنقري أن شئت ما ونقري           واصفري فبيضي اجلو لك خال        
 وخمرجاً، فرجاً هلم جيعل أن اهللا فنسأل مسلمون وغالبه السوري الشعب أما        
  .النصريي الباطين النظام ويسقط يذل وأن

 اإلسالم هلم يبينون خملصني صادقني علماء وغريه الشعب هلذا يهيئ وأن        
 ويرتكز اهللا، كلمة إعالء به يقصد صحيحاً، وجهاداً وسياسة ومنهجاً عقيدةً احلق
  . واملادية اإلميانية القوتني على
  . الدعاء لسميع ريب إن السوء، ودعاة السوء علماء شر جينبهم وأن        
 الفقرات من عدد على التعليقات تركت قد أين القارئ وليعلم هذا        

  لوضوحها

  األلباين؟ العالمة نظر يف الوطين امليثاق يعين ماذا        

 والنور اهلدى سلسلة ضمن مسموع شريط يف - اهللا رمحه -األلباين قال        
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  :السياسية الربملانات يف الدخول حترمي عن يتحدث وهو )440( :برقم

 ولعلكم الوطين، بامليثاق يسمى ما مشكلة يف نعيش هنا اآلن وحنن "        
  .؟ به حنن ابتلينا مبا أيضاً ابتليتم لعلَّكم أو مسعتم،
 تعارض اليت الكافرة واألحزاب األديان بكلِّ االعتراف معناه الوطين فامليثاق        

،الربملان، يف بوجودها واالعتراف اإلسالم ة كالمية معارك ستقوم وحينئذوجدلي 
 ملنتصرا هو يكون أكثر صوته الذي وحينئذ بالتصويت، القضيةُ وتؤخذ الربملان، يف

  !".مبطالً كان ولو
  :هو إمنا الوطين امليثاق معىن أن: -اهللا رمحه - األلباين العالمة يرى: أقول        
  .األديان بكل االعتراف - 1       
  .اإلسالم تعارض اليت الكافرة باألحزاب واالعتراف - 2       

  .الربملان يف بوجودها واالعتراف - 3       
 ولكتابه ولرسوله هللا ونصحاً وفقهاً علماً اهللا آتاه من تفسري من وهذا        

 فهذا ،االعترافات هذه على امليثاق هذا يف نص يوجد ال قد أنه مع ،وللمؤمنني
  .الوطين بامليثاق يعترف من على الناصح اإلمام هذا حكم

 ،عدنان  صاغه الذي الوطين امليثاق األلباين رأى لو كيف بربك يل قل        
  سيقول؟ فماذا

  وحدة تضمنت لرسالة واملادحني بل واملكابرين، املراوغني يف سيقول وماذا        
 ختفى ال وأساليب بعبارات األديان ومساواة األديان وأخوة األديان وحرية األديان

  اإلميان؟ وصدق والنصح الصدق أويل على
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  .خيدعين باخل وال باخلب لست: واملراوغني املكابرين هلؤالء ونقول        
 املراوغات ذه - اهللا بإذن -ينخدعوا أن ميكن ال الصادقون فالسلفيون        

  . والسفسطات واملكابرات
 بامليثاق يتعلق من على حيكم كيف البصرية نفاذ الفطن العامل هذا إىل انظر        

 ترافواالع لإلسالم املعارضة الكافرة واألحزاب األديان بكل يعترفون بأم الوطين
  .عليهم والسيادة الناس على احلكم قمة الربملان يف األديان هذه بوجود
  إليه؟ ويدعو الوطين امليثاق يصوغ مبن فكيف        
 األديان وحدة عن يدافع من موقف وبني النبيل املوقف هذا بني وقارن        

 واحكم تالضالال من وغريها األديان أهل وحمبة األديان ومساواة األديان وأخوة
 وأيهما الصاحل؟ السلف ومنهج والتوحيد اإلسالم من ينطلق أيهما الفريقني بني

  الزائغني؟ اخللف منهج ومن واهلوى الضالل من ينطلق

 إنك وأخالقاً، وسياسة ومنهجاً عقيدة اإلسالم على الثبات نسألك إنا اللهم        
  .الدعاء مسيع
  .اهـ"وسلم وصحبه آله وعلى حممد نبينا على اهللا وصلى       

  .هـ19/5/1433 املدخلي عمري هادي بن ربيع: كتب        
  

وإليك أخي القارئ الكرمي هذا اجلرح املفسر يف حق الطاغية عدنان         
: حتت -حرسه اهللا - من موقع الربانيون -كما نقلته بدون تصرف -العرعور

  "الكويت. الورقات"
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 وااله، ومن وصحبه آله وعلى اهللا رسول على سالموال والصالة هللا احلمد"         
 اجلديد املذهب أصحاب جناية" : مقاالت من اخلامسة احللقة هي فهذه: بعد أما

  :الثالث سمفاإل عليها، اختلفنا أمساء:  بعنوان وهي ،"والتعديل اجلرح قواعد على
  :عرعور عدنان يف املفسر اجلرح مع واآلن ،"عرور عدنان" 

 تورعت وإذا أجرت دعوت وإذا حوكمت حكمت إذا : "قوله - 1       
   ". عوفيت
 احلكم على املبين والتعديل اجلرح علم إسقاط القاعدة ذه عدنان يريد        

 هلذه شارحاً -)16: ص الدعوة منهج : (كتابه يف عدنان قال األشخاص، على
 وستحاكم مك،حك عن فستسأل ، الناس على حكمت إذا أي" : البدعية القاعدة

 أعراضهم، يف واخلوض الناس، على احلكم عن تورعت إذا وأما ربك، يدي بني
  اهـ " حسام تبعة حتمل من اهللا عافاك

  ! اإلرهاب هذا إىل فانظر:  1قلت        
 كل يأمر واحداً نصاً جيد لن اهللا كتاب يف الباحث إن ": 63: ص يف وقال        

 تأمره تترى رسوله وسنة اهللا كتاب يف النصوص بل العباد، على باحلكم مسلم
 الْقيامة يوم بينهم يحكُم :تعاىل قال. وحده هللا وأنه احلكم، من وحتذره بالدعوة،

  .  اهـ "يختلفُونَ فيه كَانواْ فيما
  

                                                        

  .قال نفسهالقائل هو صاحب امل -  1
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 يف مبكال نقول بأن مأمورون فنحن القرآن يقرأ ال الرجل وكأن: قلت        
ومن لَّم يحكُم  :تعاىل قال األشخاص، على احلكم فيهما جاء وقد والسنة الكتاب

ومن لَّم يحكُم بِما أنزلَ اللّه فَأُولَئك : وقال ،بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ
ا أَيها ي :تعاىل وقال ،-السلف تفاسري يف اآليات هذه فقه انظر -هم الظَّالمونَ

 احلكم هذا نطبق كيف بربك يل فقل ،االَّذين آمنوا إِن جاءكُم فَاسق بِنبأ فَتبينو
 على -وسلم عليه اهللا صلى -النيب وحكم!! ؟ بالفسق الفساق على حنكم مل إن

 أسوةٌ اهللا رسول يف ولنا السماء، أدمي حتت قتلى وشر الناس كالب بأم اخلوارج
  .حسنة

 نصنف مل فإذا البدع، أهل من الرباءة لباب هدم لعدنان املنهج هذا ويف        
 والتحذير اهلجر من الرباءة أحكام تطبيق من نتمكن فلن ومبتدع سين إىل الناس

  !! عدنان يريده ما وهذا؛ البدع ألهل واملنافرة
 اماألحك من للعشرات إسقاط األشخاص على األحكام إسقاط يف إن بل        
 وباب للسنية يصلحان ال واملبتدع فالفاسق - النكاح، يف الكفاءة باب يف الشرعية

 عند البدع أهل من الدعاة شهادات وكذا تقبل ال الفاسق فشهادة - الشهادات
 رأى فلو الطهارة أبواب يف يدخل األشخاص على احلكم إن بل ،-السلف عامة

فما طهور أو جنس املاء هذا بأن فاسق فأخربه حكمه ما يعرف ومل ماًء شخص 
  !! ؟ احلكم
 ،- وجل عز -اهللا دين على هذا عدنان جناية أعظم ما -اهللا رمحك - فانظر       

 ما يدرون وال وأمثاله هذا من حنذر عندما نبالغ أننا يظنون الناس من والسطحيون
  . جلهلهم األمر حقيقة
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 الناس ودعوة ألشخاصا على احلكم بني نكداً فصاماً عدنان أحدث وقد        
 عز اهللا فدين األصول إلسقاط ماكرة وسيلة وهذه الدعوة، واختار بينهما فخري
 وفقه عقيدة علماء فكانوا األمرين، بني السلف مجع وقد هذا لكل يتسع وجل

 يف متخصصني فوجود عصرنا يف ختصصٍ من بد وال كان وإن ، وتعديل وجرح
 الكثري لتعطل وغريها والسياسة اللغة يف متخصصني وجود من أوىل والتعديل اجلرح

 بعض وغلو شرحه، تقدم كما اجلليل العلم هذا على والفقهية العقدية األحكام من
 وأمهلوا اآللة علوم يف الناس بعض غال فقد ، باخلطأ اخلطأ معاجلة يعين ال فيه الناس
 يكن مل ولو!  اآللة علوم من بالتنفري األمر عاجل أحداً جند ومل بسببها األصلية العلوم

  . واهللا ا لكفى الطامة هذه إال عدنان عند

 بن حممد أنس أبو ااهد الشيخ عنه نقل كما املوازنات ملنهج تقريره - 1       
  .- تعاىل اهللا حفظهم - املدخلي هادي بن ربيع العالمة الشيخ وقبله املدخلي هادي

 والتعديل اجلرح لعلم إسقاط عدةالقا هذه" .  جنرح وال نصحح ": قوله - 2       
  . أمسائهم ذكر وسيأيت فرفضوها العلماء من مجع على عرضت وقد أيضاً

 الطريق أخطأوا قد إعانتهم علينا فيجب خرجوا إذا اخلوارج بأن قوله - 3        
  ". وصلوا قد ولكنهم

 يشق أن أراد من قتال منها كثرية حقوق له املسلم اإلمام إن بل باطل وهذا        
  .معروفة ذلك يف واألحاديث املسلمني عصا
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 قال اآلن، املوجودة الطوائف إحدى ليست املنصورة الطائفة أن قوله - 4       
 هذه أن كالمي من فُهم إنْ ":1رقم. املنصورة الطائفة :"شريط يف اهللا هداه

 ومل ادحاً،ف أًخط احملاضر املتكلم اليوم أخطأ فقد الطوائف، إحدى املنصورة الطائفة
 هذه إحدى املنصورة الطائفة ليست املقصود، أو املطلوب يوصل أن يستطع

 أفتريد ، عنها انفصلوا الذين هم واآلخرون األم هي األحوال، من حبال الطوائف
  اهـ "؟ السلفية الدعوة سلبيات أقول أن أترى الصحابة، سلبيات أقول أن

  .للنص تعطيلٌ وهذا: قلت        

 1418/ الثاين ربيع/ 29 ،"اخلالف أنواع "بعنوان شريط يف عدنان قال - 5       
 من أعظم يوجد هل ؟ التكفري فتوى من أعظم هناك هل" :-هولندا/  أمستردام -

 الصالة، تارك تكفري يف أمحد اإلمام نلوم ال ذلك ومع يوجد، ال ؟ التكفري فتوى
 فلماذا !كفار أمحد مذهب على منهم تسعني باملائة صاروا املسلمني ألن ؟ ملاذا
 هذا: ونقول العامة، العبارات بعض منه صدر إذا -اهللا رمحه -قطب سيد يالم

   اهـ"اتمعات يكفر
 اإلمام يالم وال - كمثال املوضوع هذا يف اخلوض أريد وال لالتفصي مع 

  .أمحد
...  جاهل قائله بأن التخليط هذا على الفوزان صاحل الشيخ رد وقد:  قلت        
 بعامل فليس سيد وأما حبال، اللوم له يوجه فال بدليل كفر وإمام عامل أمحد فاإلمام

 كتبه وأصبحت الناس وكفر اخلطرية املسائل هذه يف اخلوض على جترأ ذلك ومع
  . التكفري يف للغالة مرجعاً
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 هو مث األشخاص على احلكم من الناس ينفر كيف عدنان من وأعجب        
 عباراته أن على يدل مما الباب، هذا يف الغالة أشد من هو شخصٍ عن يدافع

 الكالم وهذا األوىل، بالدرجة والتعديل اجلرح علم إسقاط ا أراد إمنا السابقة
 مبراحل دونه هو مبن يسويه إذ وجوه من أمحد اإلمام يف طعن عدنان من السابق
 حاكمنا ما إذا التكفري يف الغلو يف حتاكم أن ينبغي اليت الفتاوى على مثاالً وجيعله
  !  " املقنع " اجلرح ألصحاب عربة فيها قصةً هنا أذكر أن يل ويطيب سيداً،

 وهو الكرابيسي إىل مضيت: املروزي قال " :العلل شرح يف رجب ابن قال        
 املدلسني كتاب إن:  له فقلت ، اهللا عبد أيب ويظهر السنة عن يذب مستور ذاك إذ

, اهللا عبد أبا أخرب حىت ندمت قد أنك فأظهر اهللا، عبد أيب على وهيعرض أن يريدون
 أن رضيت وقد احلق، إلصابة يوفق مثله صاحل رجل اهللا عبد أبا عن: يل فقال

 على أضرب أن وحبيش عقيل وابن ثور أبو سألين قد:  وقال ، عليه كتايب يعرض
 عنه، يرجع أن وأىب ذلك يف وجل فيه، أزيد بل وقلت عليهم فأبيت الكتاب هذا

 الكتاب يف وكان الكتاب، وضع من يدري ال وهو اهللا عبد أيب إىل بالكتاب فجئ
 إن قلت إن: الكتاب يف وكان ، صاحل بن للحسن والنصرة األعمش على الطعن
  .خرج قد الزبري ابن فهذا اخلوارج رأي يرى كان صاحل بن احلسن

  
 حيسنوا مل ما للمخالفني مجع قد هذا: قال اهللا عبد أيب على قرئ فلما: قال        

  اهـ]. عنه وى[  هذا عن حذروا به، حيتجوا أن
  ! اليوم الكرابيسيني أكثر وما بالبارحة الليلة أشبه ما:  جعفر أبو قال       



     
 

 193 

 أن املؤمنني قول كان إمنا ،أين ": اململكة شعب يف الفاجرة اآلمثة مقولته - 6       
 بعض تعرفون ما أنتم ولكن .الالئق من ليس يقول اهللا :لقا ،وأطعنا مسعنا يقولوا
 الذين املختار اهللا شعب من هم مغريب، مع شامي مع يتحاكم هو يتكربون، الناس
  اهـ" ؟ آدم دبر من ولدوا

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ****  
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 منا استرتف الذي هذا العصر، مبحدث املشهور املصري احلويين إسحاق أبو        

 القنوات جنوم أشهر هو أكثر، استغرابا منا استرتف مث كثريا، احتراما سابقا
 ولوال والتضليل، الزيغ قنوات من وغريها ،-والرمحة واحلكمة كالناس -الفضائية

 عرفه ولَما املسلمني، بيوت احلويين قإسحا أبو دخل ملا الفضائية القنوات هذه
  .املخالفون هؤالء يشتهر وهكذا به، حييطون من إال أحد

 ما وكثريا ويبجله، حيبه التكفريي، كشك احلميد لعبد ثانية صورة احلويين        
 الطعن دائم الضعيفة، للعقول اجلذابة املواضيع اختيار يف يقلده، ووميدحه يذكره
 م التشنيع قصد الناس أخطاء عن املنقبني التكفرييني شأن شأنه واحلكام، للوالة

 عن الطرف غض من إال -أحد على خيفى ال وهذا األلسن، بألذع فيهم والطعن
  .-احلق
 على وتكربه النصح قبول عن املستميت امتناعه بعد العلم أهلُ بدعه احلويين        

 حفظهم - وغريمها اجلابري عبيد لعالمةاو هادي، بن ربيع اإلمام بدعه الناصحني،
  .احلاكمية بدعية قضية يف الفوزان صاحل اإلمام جهله وكما -تعاىل اهللا

 الصرب يستلزم هلا والنقد وطويلة، كثرية ألا يطول اخلاطئة أقواله يف البحث        
 يف دثةومح مبتدعة ثالث مسائل له نعرض أن يكفينا لكن أملكهما، ال وأنا والتأين
  .وعقيدته منهجه
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  . اإلسالم قبل احلاكمية: األوىل املسألة        
  .التوحيد خصائص أخص احلاكمية: الثانية املسألة        

  .املعصية على املصر تكفري: الثالثة املسألة        

  :اإلسالم قبل احلاكمية قضية عن األوىل املسألة يف يقول        
  ". احلاكمية توحيد أجل من قاتلوا اجلاهلية يف العرب إن"         

              اإلسالم، قبل فالعرب للحقائق، وتزوير للتاريخ تكذيب هذا: أوال        
 العبادة توحيد ألجل قاتلوا الشرك، توحيد على إال قاتلوا ما -منهم املشركون -

 األلوهية، يدتوح ضد واحدا صفا قاتلوا بل وهبل، ومناة والعزى لالت لألوثان؛
  .واإلمجاع والسنة القرآن: هذا ودليل

 سيد شيخه يقول كما -اإلسالم بعد ما باجلاهلية يقصد كان إذا وأما        
 بعد جاهلية وال والسنة، القرآن برسالة ماتت اجلاهلية إمنا املستعان، فاهللا - قطب

  .اإلسالم
 فلم األلوهية، توحيد من هي احلاكمية تلك أن هذا بقوله يرى كان وإن        
 بعث ما جدال قوله صح ولو أصال، األلوهية توحيد -يف فترة اجلاهلية - هناك يكن
  .كتابه معه أنزل وما ،- وسلم عليه اهللا صلى -رسوله اهللا

  :طريقني من فاجلواب الربوبية توحيد باحلاكمية يقصد كان إن وأما        
 أن -سنته يف ورسوله كتابه يف اهللا شهد كما - نشهد: األول الطريق        
 يقع كما فيها باهللا يشركون وال الربوبية توحيد على كانوا اإلسالم قبل العرب
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  .من عالة الصوفية وعبد األضرحة اليوم
 خيرج فلماذا الربوبية، توحيد باحلاكمية يقصد كان إذا: الثانية الطريق        

 خصائص أخص وجعلها بل ة،األلوهي توحيد إىل الربوبية توحيد من احلاكمية
  .حديثا وال قدميا العلم أهل من أحد به يقل مل وهذا التوحيد؟

  :الثانية املسألة يف قوله        
  ". التوحيد خصائص أخص احلاكمية"         

  ..العلم ألهل عليها والرد املسألة هذه جواب        
 ما الشبهات كشف على هتعليق يف -اهللا رمحه - باز ابن الشيخ سئل: أوال        
  : يلي

  .األلوهية خصائص أخص هي احلاكمية إن: يقول الناس بعض        
  :- اهللا رمحه - قال        
 أن احلاكم على جيب األحكام، فروع من احلاكمية الشرك، ترك أخصها"         
 عمداً به حكم إذا تفصيل ففيه الشرع، بغري حكم إذا أما بالشرع، حيكم

 فهذه أصغر، وكفر ومنكراً معصية صار ورشوة هلوى حكم وإن ،ركف واستحالال
  . العبادة لتوحيد التابعة الشرائع مفردات من

  :له قيل مث        
  ؟ األلوهية توحيد أو الربوبية توحيد يف تدخل        
  : اهللا رمحه قال        
 االزن مسألة مثل املعاصي، يف تدخل وتارة الكفر، يف تدخل تارة ختتلف،"         
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  1اهـ".معصية صار يستحلها مل وإن كفراً، صارت استحلها إن اخلمر، ومسألة
  

    تقول ما: -تعاىل اهللا رمحه -عثيمني بن صاحل العالمة اإلمام سئل: ثانيا        
  احلاكمية؟ توحيد: مساه رابعا قسما للتوحيد أضاف فيمن - معنك اهللا عفا -

  :ويا له من جواب - السؤال عن اجواب -اإلمام قال        
 عز - اهللا توحيد هو احلاكمية توحيد ألن وجاهل، ضال إنه: نقول"         
 -العلماء قال كما -أنواع ثالثة التوحيد: قلت فإذا اهللا، هو فاحلاكم ،-وجل

 احلاكمية توحيد فإن والصفات؛ األمساء وتوحيد األلوهية، توحيد الربوبية، توحيد
 والتدبري واخللق احلكم توحيد هو الربوبية توحيد ألن الربوبية، توحيد يف داخل

 أن ميكن ما احلاكمية؟ توحيد وكيف منكر، حمدث قول وهذا. -وجل عز -هللا
 حمدث قول فهذا... ماذا؟ أم واحد؟ الدنيا حاكم يكون أن املعىن احلاكمية، توحد
 وحده، هللا كمفاحل احلكم أردت إن: له ويقال صاحبه على ينكر منكر، مبتدع

 كلها، لألمور املدبر املالك اخلالق هو الرب ألن الربوبية، توحيد يف داخل وهو
                                          2اهـ".نعم وضاللة، بدعة فهذه

  
  :-تعاىل اهللا رمحه - قال السؤال نفس عن آخر جواب ويف        
 احلاكمية، توحيد مسمى حتت وحيدللت رابعاً قسماً هناك أن يدعي من"         

                                                        

باز   ابن الشيخ شرح/ باز ابن للشيخ باجلهل والعذر والكفر اإلميان يف وأجوبة أسئلة -  1
  -اهللا رمحه -الوهاب عبد بن حممد اإلسالم لشيخ الشبهات كشف لكتاب -اهللا رمحه -

   )150:(املفتوح رقم اللقاء  أشرطة اللقاء - 2
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 والدين العقيدة أمر يف يفقه ال جاهل من صدر مبتدع تقسيم فهذا مبتدعاً يعد
  .شيئا
 مبا حيكم اهللا أن جهة من الربوبية توحيد يف تدخل احلاكمية ألن وذلك        

 ليس فهو حكم، مبا اهللا يتعبد أن عليه العبد ألن األلوهية توحيد يف وتدخل يشاء،
  :وهي الثالثة التوحيد أنواع عن خارجاً

  1اهـ".وصفاته اهللا أمساء وتوحيد واأللوهية الربوبية توحيد        
  

   فأجاب السؤال، نفس - تعاىل اهللا حفظه -الفوزان صاحل اإلمام سئل: ثالثا        
  :يلي مبا

 هو ذيال األصل وترك اهللا، إال اله ال من قليل جزٌء ،جزًء خذأَ هذا"         
 الشرك تنفي فهي اهللا، إال حبق معبود ال معناها اهللا إال اله ال والعبادة، التوحيد
 التوحيد، هو األصل ولكن اهللا، إال اله ال معىن من جزء واحلاكمية التوحيد، وتثبت

 إِلَّا أُمروا ماو ؛-}5.البينة{- حنفَاَء الدّين لَه مخلصني هاللَّ ليعبدوا إِلَّا أُمروا وما
 ) 56( ليعبدون إِلَّا والْإِنس الْجِن خلَقْت وما ؛ -}31.التوبة{-  واحدا هاإِلَٰ ليعبدوا

  .-}الذاريات{-
 يفسرون جهال، أم إما املقالة، هذه يقولون الذين هؤالء فتنة هذه لكن،        
 عامة، ثقافة أصحاب هم إمنا علم، عندهم ليس وهو رسوله وكالم اهللا كالم

 آفة، اهللا دين يف الفقه وعدم اهللا، دين يف فقه هلم ليس لكن مفكرين، ويسموم

                                                        

  .املصدر السابق -  1



     
 

 199 

 فقه عنده ليس وهو رسوله وكالم اهللا كالم تفسري يف يدخل أن ألحد جيوز وال
 يصرف أن يريد مغرض، لكنه عاملا يكون مغرض، الرجل هذا أن أو... وعلم
 مغرض، وإما جاهل، إما فهو التوحيد، دون بقضايا ويشغلهم ،التوحيد عن الناس
  1اهـ".التفسري هذا يفسر الذي هذا

  :-اختصارا -الكالم نفس يف أيضا -اهللا حفظه -ويقول        
 ليحققوا اخللق خلق اهللا إن: فيه يقول كتابا كتب بعضهم أن حىت نعم؛"         

 إِلَّا والْإِنس الْجِن خلَقْت وما: -ىلتعا -لقوله خمالف هذا األرض، يف احلاكمية
وندبعياحلاكمية؛ حيققوا أن أجل من خلقهم بل هذه، لآلية راح ما يعين... )56( ل 

 أنت و.. ليعبدون إِلَّا والْإِنس الْجِن خلَقْت وما: يقول تعال اهللا!  اهللا سبحان يا
    2اهـ" .التفسري؟ ذا جاء أين من نعم؛ ؟ احلاكمية ليحققوا: تقول

  :الفوزان الشيخ فيه قال السؤال نفس على آخر رد ويف        
  :فيقول أقسام، أربعة إىل التوحيد يقسم من املعاصرين ومن"        

 األمساء وتوحيد األلوهية، توحيد الربوبية، توحيد: أنواع أربعة التوحيد        
 وليس اصطالحي، التقسيم أن إىل هذا يف ستندوي احلاكمية، وتوحيد والصفات،

  .الثالثة على الزيادة من مانع فال توقيفيا،
 الكتاب إىل التقسيم يف يرجع وإمنا اصطالحيا، التقسيم ليس: هلذا ويقال        
 الكتاب من وهاأاستقر أقسام ثالثة إىل التوحيد قسموا حينما والسلف والسنة

                                                        

  .مشهور ومنشور يف النتعن طريق شريط مسعي  -  1
  .املصدر السابق -  2
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  .والسنة
 ،- وجل عز -اهللا شرع إىل التحاكم يكون أن جيب حق، فهي ميةاحلاك أما        
 أمهلوا ما والسلف ،- وجل عز -اهللا طاعة ألنه العبادة، توحيد يف داخل هذا ولكن
 توحيد يف داخل عندهم هو بل! فيضيفه متأخر واحد يأيت حىت احلاكمية توحيد
 شرعه، بتحكيم هطاعت - وعال جل - اهللا عبادة من ألن ،-األلوهية توحيد -العبادة

 أقسام من قسما الصالة جتعل أن ذلك من لزم وإال مستقالً، قسما جيعل فال
 العبادة أنواع وكل قسما، واحلج قسما، والصيام قسما، الزكاة وجتعل التوحيد،

 العبادة أنواع بل غلط، وهذا! هلا اية ال أقساما التوحيد وجيعل للتوحيد، أقساما
 دخول من مانع هلا، جامع فإنه األلوهية، توحيد وهو واحد سمق حتت تندرج كلها
  1اهـ".معها غريها

  :أيضا -اهللا حفظه -وقال        
 اهللا صلى -رسوله وسنة اهللا كتاب من باالستقراء ثالثة التوحيد أقسام"         
 قسماً زاد فمن واجلماعة، السنة أهل مذهب عليه استقر ما وهذا ،-وسلم عليه
 من ثالثة أقسام إىل التوحيد قسموا األئمة ألن عنده، من زيادة فهو خامساً أو رابعاً

 هذه عن خترج ال العقيدة يف واألحاديث القرآن آيات فكل والسنة، الكتاب
  2اهـ".  الثالثة األقسام

 على مبنية وأحكام نصية، شبه أدلة املبتدعة، هؤالء يريده ما هذا: قلت        
                                                        

  .- حفظه اهللا تعاىل -منقول من موقع الشيخ – أمهية التوحيد يف القرآن الكرمي -1  
  .املصدر السابق -   2 



     
 

 201 

 وهذه هلم، لتكفريهم وتربيرا احلكام على للخروج الناس إقناع قصد فاسدة، قواعد
 يرون ال الذين واجلماعة السنة أهل ألصول الوجوه كل من خمالفة فيها االجتهادات

  .ظلموا أو جاروا وإن احلكام على اخلروج بتاتا

  :-تعاىل اهللا رمحه -األلباين لإلمام نفيس كالم وهذا: رابعا        
 السؤال عن اجلواب ربط ميكن البيان من سبق ما ضوء على أقول أنا"         

 يف السابق التفصيل من وانطالقاً الطالب أخواننا يعلم أن يكفي: وهو األخري،
 مصطلحات هي املصطلحات هذه أن يعلموا أن يكفي وأقسامهم، العلماء أنواع

  . السلف عن فضال اخللف يعرفها وال حادثة،
 ينتبهوا أن الشباب هلؤالء يكفي -كاحلاكمية- صطلحاتامل هذه وأقول        
 يف يدخل وبالطبع والعمل الصالح يف العلم يف السن يف العلماء بني الفروق لتلك
 أن ينايف هذا ، آخره إىل الشهرة يقصد الظهور يقصد العامل يكون ال أن هذا

 مثل أن رناوتذك املذكورة األقسام هذه حلظنا فإذا الصاحلني، العلماء من يكونوا
 كما -صغرية رسالة كتبنا كنا الذي مثالً الواقع فقه مثل كثري ومثله املصطلح هذا

 سياسية، بدع اعتقادي يف هي املصطلحات هذه ،كل الواقع فقه حول - تعلمون
  .وتكتيلهم الناس لتجميع عصرية بدع هي وإمنا شرعية، سياسية ابدع ليست

 وال املعروفة، اجلماعات بعض طبيعة من هو الذي والتكتيل التجميع هذا        
 مث مجع: قوال منهجهم من هؤالء مثالً املسلمون، األخوان هم قلنا إذا سراً نفشي
 ال أم تعلمون ألنكم مذهبه، على كلٍ ضالله على كلٍ دع مث مجع فعالً ثقف،

 للتصوف واحملارب الصويف بني والسلفي اخللفي بني جيمعوا أن إطالقاً يتحاشون



     
 

 202 

 ودليل الثقافة، من يءش ال ثقف، مث مجع أساس على هذا الشيعي وبني السين نيب
 بالدعوة سياسية تسميه أيضا يسموا اليت دعوم على ميضي كاد أنه هذا على

 وإقتداء واحد، رقم رجعي بأنين أتشرف وأنا جامدة، فهي دعوتنا حنن أما احلركية،
  1اهـ".العتيق األمر إىل نرجع فنحن ،العتيق باألمر عليكم: مسعود بن اهللا بعبد

  
 عن جوابا - تعاىل اهللا حفظه -الراجحي العزيز عبد الشيخ يقول: خامسا        

  :اآليت السؤال
 حكم هو فما احلاكمية، توحيد حول األيام هذه يف الكالم عندنا كثر         
  قبل؟ من به نسمع نكن مل الذي التوحيد هذا يف الشرع
  :اجلواب        
 اهللا، شرع إىل التحاكم وهو التوحيد، أنواع من نوع احلاكمية توحيد"         

 توحيد األلوهية، توحيد يف داخل احلاكمية، توحيد امسه خاص نوع هناك ليس
 والصيام والصالة والنذر والذبح بالدعاء العبادة، أنواع جبميع اهللا وإفراد األلوهية
 بتوحيد قالوا الناس بعض الزمن هذا يف لكن بشيء، خيتص وال والتحاكم، والزكاة

 احلاكمية، توحيد ومسوه التوحيد من نوعا جعلوا احلكام فساد رأوا ملا احلاكمية
  .العبادة توحيد أفراد من فرد احلاكمية وتوحيد
 إىل التحاكم احلاكمية، توحيد وهي العبادة، توحيد: ثالثة التوحيد أنواع        

 وتوحيد واإلماتة، والرزق باخللق هو أفعاله يف اهللا توحيد يةالربوب توحيد اهللا، شرع

                                                        

  .لقاء مع شباب صباح السامل من الكويت :عنوانبشريط مميز من  -  1
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 جبميع اهللا إفراد العبادة وتوحيد هللا، والصفات األمساء إثبات والصفات األمساء
  .1اهـ"نعم اهللا، شرع إىل التحاكم احلاكمية، ومنها العبادة أنواع

  :خرآ ا سؤالوهذ        
 توحيد أقسام من هو هل احلاكمية وحيدت: يقول السائل إليكم اهللا أحسن        

  ؟ األلوهية أم الربوبية
 من وجعله العبادة، توحيد أفراد من فرد نوع احلاكمية توحيد:" اجلواب        
 توحيد يف غالوا اجلماعات بعض اجلماعات، بعض غالت هذا احلاكمية توحيد

 توحيد أنواع من احلاكمية توحيد فردا، صريوه اجلماعات وبعض احلاكمية،
 ملاذا شرعه، إىل تتحاكم واحلكم والنذر والذبح بالدعاء اهللا تفرد أن جيب العبادة،
 توحيد النذر، توحيد توحيدا، وجيعله الدعاء توحيد: يقول واحد يأيت لو ختصص
 كلها احلاكمية توحيد السجود، توحيد الركوع، توحيد الصالة، توحيد الطواف
 اهللا توحد أن عليك: أي اهللا وحد العبادة، يدتوح مسمى يف داخلة العبادة توحيد

  .وغريها واحلاكمية والنذر والذبح والسجود الركوع يف
 اآلن، معرفون هم الذين اجلماعات أو الناس بعض غال لكن األصح، هذا        
 ويكفرون احلاكمية توحيد عن إال يتكلمون ال وصاروا احلاكمية توحيد يف فغالوا

 يف يتكلمون ال الشرك يف يتكلمون ال ولكن بالشريعة كمواحي مل ألم احلكام؛
 وأمامهم عندهم القبور شرك، هذا أن مع النذر يف وال الذبح يف وال اهللا لغري الدعاء
 احلاكمية توحيد يف إال يتكلموا وال يتكلمون وال هلا وينذر هلا يذبح أيديهم وبني

                                                        

  .منقول من موقع الشيخ الراجحي -  1
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 أنك كما والنذر والذبح لدعاءا يف الشرك أنكر ،األفراد من فرد احلاكمية ملاذا؟
. العبادة أفراد من فرد ختصص؟ ملاذا اهللا أنزل مبا احلكم عدم احلكام على تنكر
   1اهـ".نعم
  

 فقال -تعاىل اهللا حفظه -املدخلي هادي بن ربيع اإلمام أما: سادسا        
  :مستغربا

 دامهتهم اليت ياالبال وهذه املكايد، هذه التوحيد أبناُء يعقل ال كيف"         
 إِلَّا رسولٍ من قَبلك من أَرسلْنا وما ؟جوفاء دعوات ألجل ومزقتهم وفرقتهم

ـٰ لَا أَنه إِلَيه نوحي  حاكم ال اهللا، إال اله ال -}األنبياء{-) 25( فَاعبدون أَنا إِلَّا هإِلَ
 ترى جيعلك التفسري اهذ اهللا؟ إال حاكم ال األلوهية، خصائص أخص ؟..عندهم
 هذا.. شيئا تراه ال األنبياء حياربه الذي الشرك شيئا، تر مل كأنك أمامك الشرك
 مث ،حيلة التوحيد أقسام من رابعا نوعا جعلوه مث..اهللا إال اله ال ملعىن حتريف التفسري

 املكايد افهموا احلاكمية، وتبقى اهللا، إال اله لال األساسية املعاين يسربون أيام بعد
  .اهللا إال حبق معبود ال: معناها اهللا إال اله ال...السياسية

 الرغبة الرجاء التوكل النذر احلج، الزكاة الصوم الصالة العبادة؟ هي ما        
 فال اهللا، إال حاكم ال أما ألحد، تصرف ال وحده، هللا تصرف هذه... الرهبة
  2اهـ".أبدا اهللا إال اله ال معىن يف تدخل

                                                        

  .املصدر السابق -  1
  .بواسطة اهلاكر -حفظه اهللا - حذف من موقع اإلمام ربيع ا املوضوعهذ -  2
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  :املسألة نفس يف -تعاىل اهللا حفظه -وقال        
 وجتد اهللا، توحيد على الشباب من كثري يف براًء وال والًء نرى ال واهللا"         
 التوحيد، راية محلة وحيارب التوحيد، وأعداَء القبور عباد يوايل الشباب من كثريا
 وأبناء التوحيد شباب بعقول اجلهلة هؤالء تالعب إال سببه وما موجود، هذا

  .التوحيد
 هذه مكانة عرفوا وال األنبياء، دعوة عرفوا وال اهللا، توحيد عرفوا ما جهلة،       

  1اهـ".عرفوها ما الدعوة،
  

  :فقال -تعاىل اهللا رمحه -برجس بن السالم عبد الشيخ أما: سابعا        
 وصفاته، أمسائه يف وحدمت ربوبيته، يف متوحد -وتعاىل سبحانه - اهللا إن"         
 اهللا رضي - السلف عليها جرى اليت التوحيد أقسام هي هذه ألوهيته؛ يف متوحد
 عبادته و -وجل عز -اهللا طاعة يف داخل احلاكمية وتوحيد ؛ - وأرضاهم عنهم
 الْخلْق لَه أَلَا - وجل عز -اهللا ربوبية يف يدخل أيضا أنه كما له؛ شريك ال وحده
 شريك ال وحده - وتعاىل سبحانه - هللا القضاء أن مبعىن  هللَّ إِلَّا الْحكْم إِن - ُوالْأَمر

 حرره كما الشرعي، القضاء ذلك يف ويدخل الكوين، القضاء ذلك يف ويدخل له؛
 اإلالهية توحيد يف ودخوله وغريه؛ الشنقيطي كالعالمة املفسرين، من مجاعة

 هذين غري يف عبادة فال بالسنة، عبدنات بالقرآن، تعبدنا - وجل عز -اهللا أن واضح،
  . األلوهية لتوحيد حتقيق هو فاتباعهما املصدرين؛

                                                        

 من منقولة/  هـ1423 عام من القعدة ذي يف ربيع الشيخ ألقاها حماضرة من جزء -  1
  .الشيخ موقع
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 هو الثالثة، املعروفة التوحيد ألقسام قسيما احلاكمية توحيد وضع مث، فمن        
               العصر هذا يف التكفري مسائل يف احنرف من بعض أدخلها اليت األمور من
 التوحيد أقسام إذ شيء، يف ليس وهو -وغريهم املسلمني ناإلخوا كجماعة -

 عليه اهللا صلى -نبيه وإفراد باحلكم -وجل عز -اهللا إفراد وأما كافية؛ الثالثة
 عليه اهللا صلى -النيب سنة ومن اهللا، كتاب من معروف فذلك باحلكم، - وسلم
  1اهـ".له شريك ال وحده تعاىل اهللا عبادة يف داخل وهو ؛ - وسلم

  :                واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة فتوى وهذه: ثامنا        
 باإلضافة احلاكمية، توحيد بذكر يهتم الدعاة من الناس بعض بدأ: سؤال        

 األنواع أحد يف يدخل الرابع القسم هذا فهل. املعروفة الثالثة التوحيد أنواع إىل
 الشيخ إن: ويقال ؟ به تم أن جيب حىت مستقال سماق فنجعله يدخل، ال أم الثالثة
 يقصرون الناس رأى حيث زمنه، يف األلوهية بتوحيد اهتم الوهاب عبد بن حممد

 رأى حيث والصفات، األمساء توحيد يف زمنه يف أمحد واإلمام الناحية، هذه من
 حنو يقصرون الناس فبدأ اآلن وأما الناحية، هذه من التوحيد يف يقصرون الناس

  ؟ القول هذا صحة مدى فما به، تم أن جيب فلذلك احلاكمية، توحيد
  :اجلواب       .

 األمساء وتوحيد األلوهية، وتوحيد الربوبية، توحيد: ثالثة التوحيد أنواع"         
 األلوهية؛ توحيد يف يدخل اهللا أنزل مبا واحلكم رابع، قسم هناك وليس والصفات،

 األلوهية، توحيد يف داخل العبادة أنواع وكل سبحانه، هللا العبادة أنوع من ألنه

                                                        

  .منقول من موقع سحاب السلفي -  1
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 من أحد به يقل مل حمدث، عمل التوحيد أنواع من مستقال نوعا احلاكمية وجعل
 املعرفة يف توحيد: نوعني التوحيد وجعل أمجل من منهم لكن نعلم، فيما األئمة

 الطلب يف وتوحيد ،والصفات األمساء وتوحيد الربوبية توحيد وهو واإلثبات؛
 كما أنواع ثالثة التوحيد فجعل فصل من ومنهم األلوهية، توحيد وهو والقصد؛

  .  -أعلم واهللا - سبق،
 ألنه الشرك؛ عن بالنهي ويبدأ مجيعه، األلوهية بتوحيد االهتمام وجيب        
 مجيعهم واألنبياء النار، يف خملد وصاحبه األعمال، مجيع وحيبط الذنوب أعظم

 والسري طريقهم باتباع اهللا أمرنا وقد الشرك، عن والنهي اهللا بعبادة مرباأل ونأيبد
 الثالثة بأنواعه بالتوحيد واالهتمام. الدين أمور من وغريها الدعوة يف منهجهم على

 موجودين، يزاالن ال والصفات األمساء وتعطيل الشرك ألن زمان؛ كل يف واجب
 من كثري على أمرمها وخيفى ن،الزما آخر يف خطرمها ويشتد وقوعهما يكثر بل

  . ونشيطون كثريون إليهما والدعاة املسلمني
 وال الوهاب، عبد بن حممد الشيخ زمن على مقصورا الشرك وقوع وليس    . 

 ورد كما ،-اهللا رمحهما - أمحد اإلمام زمن على مقصورا والصفات األمساء تعطيل
 حباجة فهم اليوم، املسلمني جمتمعات يف وقوعهما وكثر خطرمها زاد بل السؤال، يف

 على االستقامة بأن العلم مع -خطرمها؛ ويبني فيهما الوقوع عن ينهى من إىل ماسة
 التوحيد حتقيق يف داخل ذلك كل-شريعته وحتكيم نواهيه وترك اهللا أوامر امتثال

  .التوفيق وباهللا. الشرك من والسالمة
  اهـ".  موسل وصحبه وآله حممد نبينا على اهللا وصلى       
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  )11/  1( الطحاوية العقيدة شرحيف جاء         
 يف االقتصار على بعيد زمن منذ اهللا رمحهم العلماء عمل جرى ولذلك"         

 ألن تقسيمات؛ مزيد إىل حاجة وال الثالثة، األقسام هذه على التوحيد أقسام ذكر
 األصل يف همقصود التقسيم أن ومعلوم التشويش، ا حيصل التقسيمات كثرة

 وللخشية توحيد، للمحبة وأصبح العقد، انفرط التفصيل أكثرنا فإذا التسهيل،
 أن ميكن كلها هذه أن مع جراً، وهلم توحيد وللحكم توحيد، وللخوف توحيد،
 من األئمة عليها واستقر العلم، أهل كالم عليها جرى اليت األقسام يف تندرج
 والصفات، األمساء وتوحيد اإلهلية، توحيدو الربوبية، توحيد: إىل التوحيد تقسيم

 النوع هذا حتت يندرج القسم هذا: له نقول زاد من كل بل املزيد، إىل حاجة وال
  اهـ"هذا من أكثر تشقيق إىل حاجة وال األمر، وانتهى

  : السالكني مدارج كتابه يف -رمحه اهللا -القيم ابن اإلمام يقول        
 عليها اتفق اليت الثالثة، التوحيد أنواع على السورة هذه اشتمال يف فصل"        
 يف نوع نوعني؛ إىل التوحيد تقسيم ذكر مث ،- عليهم وسالمه اهللا صلوات -الرسل
 أنواع على النوعني هذين اشتمال وبني والقصد، اإلرادة يف ونوع واالعتقاد، العلم

  ".األلوهية وتوحيد الربوبية، وتوحيد والصفات، األمساء توحيد: هي ثالثة؛

     توحيد الثاين الربوبية، توحيد األول: "التوحيد أنواع بيان يف أيضا وقال        
  .اهـ"عتقادياال العلمي التوحيد الثالث اإلهلية،

  :الطحاوية شارح ويقول        
 توحيد والثاين الصفات، يف الكالم أحدها :أنواع ثالثة يتضمن التوحيد  "       
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 وهو اإلهلية توحيد والثالث شيء، كل خالق وحده اهللا أن انوبي الربوبية،
  ء يف  .اهـ"له شريك ال وحده يعبد أن -وتعاىل سبحانه -استحقاقه

      
  :املسألة هذه يف القول خالصة        
 أبا أن: جيد مضموا يف ودقق املباركة، الردود هذه يف النظر أمعن من نإ        
  :باآليت يوصف -بدعته نقضوا الذين ؤالءه نظر يف - احلويين إسحاق
 منكرة، حمدثة وله وضال، جاهل: فيه قال -اهللا رمحه -عثيمني ابن اإلمام        
  .وضاللة بدعة وله مبتدع

 ثقافة صاحب أو له، علم وال جاهل: الفوزان صاحل اإلمام نظر يف وهو        
  .تكفريي وهو فاسدة قواعد وله مغرض وهو فقط، عامة
 يف فهو -اهللا حفظهما -اجلابري وعبيد هادي بن ربيع اإلمامني، وأما        

  .مبتدع نظرمها
 الرمية سدد وقد إخواين؛ أنه عليه فحكَم -اهللا رمحه -برجس ابن وأما        
  .بالقول

 قطيب، إخواين فكل القطبية، عن مستقل واحد إخواينٌ يوجد وال: قلت        
  .إخواين قطيب وكل
 شرك إىل يصل أن احلاكمية ذه أراد -اهللا هداه -احلويين إسحاق أبو        

 احلاكمية شرك هلم بأن احلكام اام له فيتسىن األلوهية، توحيد من جلعلها احلاكمية
 كفار أم للناس ويثبت مشركني يكونون وبذلك اهللا، أنزل مبا حيكمون ال وأم
 األولني من أحد به قال ما بالدين، لوجه هراء وهذا علنا، عليهم اخلروج جيوز
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 إال األولني من به قال ما مها،واالَّ ومن قطب سيد وشيخه هو إال اآلخرين من وال
 دماء استحلوا والذين ملجم، بن الرمحن كعبد وأحفاده التميمي، اخلويصرة ذو

 النورين ذو يقتل أمل ؛-وسلم عليه اهللا صلى -الرسول خلفاء وخرية الصحابة
 علي تراب أبو يقتل أمل احلاكمية؟ توحيد باسم -عنه اهللا رضي - عفان بن عثمان

 باسم اخلباب بن اهللا عبد يقتل أمل احلاكمية؟ باسم - عنه اهللا رضي -طالب أيب بن
  احلاكمية؟ باسم النهروان يوم الصحابة من غفري جم يستشهد أمل احلاكمية؟

 هذا يف احلاكمية نار يشاعل أن -اهللا هداه -احلويين إسحاق أبو أراد ذا        
 األمراء، وأتباع األمراء دماء سفك حتليل دليل إىل به يصل لكي جديد، من العصر

 سلطان يوجد ال: جهارا ارا جهرا، قال أنه ويكفي املسلمة، الدولة إلسقاط
  .األرض يف شرعي

  
  .املعصية على املصر تكفري: الثالثة املسألة        
  :- اهللا هداه -حلويينا قال        
 هذا مستحل، فهذا معصية، أا يعلم وهو املعصية، على املُصر الرجل أما"         

 سآكله، لكنين حرام أنه أعلم أنا الربا: يقول كأن ظاهر، كفره وهذا مستحل،
 كفر يف شك فال فيه، االستحالل واضح مستحل هذا سأفعله، لكنين حرام والزنا
  .               اهـ ".الرجل هذا مثل

 ألن عليها، الرد من العلم ألهل البد املعىن، الواضحات الكلمات هذه طبعا        
 قدميا العلم أهل إمجاع عليه وال السنة من وال الكتاب من ليس حكما فيها
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 وهو فيه، يتربر ببيان أعقبها هذه، ضالالته على بالرد العلم أهل قام وملا وحديثا،
  :  -لقوله مربرا - فقال عذر، من وأشنع ذنب من أقبح

  اهللا إن: رجلٌ قال لو: فقلت مثالً ضربت مث مستحل؛ املُصر إن: قلت إنين"      
 العبارة هذه كفره؛ يف إشكال ال كافر فهذا آكله، ولكين الربا، حرم -وجل عز -

  . - جهل من أقبح عذر - ؛ اهـ".قلتها اليت

 ودعك ا؛ وتربرت قلَتها اليت العبارة يف العلماء قول إسحاق أبا يا وإليك        
  .تربيرها تريد اليت األوىل من

  :                       -اهللا رمحه -عثيمني ابن الشيخ العالمة سئلَ        
 سواء املعاصي؛ من معصية أي على شخص أقدم إذا لالستحالل؛ بالنسبة        

 بأنه عليه يحكَم وإصراره عمله مبجرد هل ليها،ع وأصر غريها، أو الكبائر من
 به يتفوه أن إال يظهر ال قليب، عمل االستحالل أن أم الشيء؟ هذا استحل

         الشخص؟

  :                                                             اجلواب        
 املعاصي، على يصرون ناسال من كثريا ألن احلق؛ هو الثاين نعم؛ أي"         

 املعصية فعل إذا وجتده منها، نفْتك أن عجزنا: يقولون لكن حرام؛ أا ويعتقدون
 ولكنه املعصية هذه يفعل أالَّ مغلَّظًا نذرا ينذر الناس بعض إن بل منها؛ اهللا يستغفر
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                                                                                                                        1اهـ".باالستحالل يتفوه أن: يعين هذا، من فالبد يعجز؛

  :                            -اهللا رمحه -الشيخ لفضيلة آخر سؤال        
                       العبد؟ به يكفر الذي االستحالل ضابط هو ما        

  : اباجلو        
 الفعلي االستحالل وأما اهللا؛ حرمه ما حلَّ يعتقد أن هو: االستحالل"         
 اإلنسان أن لو فمثالً مرتد، كافر فهو يكفِّر مما االستحالل هذا كان إن فينظر
 يستحله، ال ألنه يكفر؛ ال فإنه عليه، يصر لكنه حالل أنه يعتقد وال بالربا، تعامل
 ألنه يكفر؛ فإنه اهللا حرمه الذي الربا بذلك ويعين ل،حال الربا إن: قال لو ولكن

 بقلبه، عقدي واستحالل فعلي استحالل: إذاً االستحالل ورسوله؛ هللا مكذب
 الربا أكل أن ومعلوم ال؟ أم يكفر هل نفسه، للفعل فيه ينظر: الفعلي فاالستحالل

.. يكفر فهذا لصنم سجد لو أما الذنوب، كبائر من لكنه اإلنسان، به يكفر ال
 يكون أال: وهو آخر شرط من البد ولكن الضابط هو هذا يكفر؛ الفعل ألن ملاذا؟
 يكون أن مثل يكفر، ال فإنه جبهله معذوراً كان فإن جبهله، معذوراً املستحل هذا

 فإنه استحله وإن هذا فإن حرام، اخلمر أن يدري ال باإلسالم عهد حديث إنسان
     2اهـ". كافراً صار تعليمه بعد أصر ذافإ حرام؛ أنه يعلم حىت يكفر، ال
  

                                                        
 الوجه ،سعالتا الشريط -واإلمارة والسير اجلهاد كتاب -مسلم صحيح شرح سلسلة -  1
  .واألثر احلديث أهل بفهرسة)/00: 07: 40( دقيقة –) ب(

  )14 صفحة/  50 جزء( املفتوح الباب لقاءات -  2
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 عن يتكلّم -رمحه اهللا تعاىل -العثيمنياإلمام ابن  للشيخ أخرى فتوى هذهو        
 يأيت كأنه عنه ويتحدث ،بالزنا جاهر مث ،الزنا كبرية يف وقع املسلمني من صنف
  !!! ) به موأغراه الزنا على الشباب وحثّ ! به وتفاخر له اهللا أباحهم الذين أهله

   :-اهللا رمحه - الشيخ قال        
 واخلمر واحلرير احلر يستحلون ،إليه أشار الذي احلديث لكن... "         

 الفرج يعين احلر ،يستحلّونه لكنهم ،إشكال بال حرام كلها أشياء أربعة ،واملعازف
 أن إما له استحالهلم ومعىن ،باهللا والعياذ واللواط الزنا فيشمل الزنا من أعم وهو

 وال منه مكفهر غري اإلنسان يفعله يعين ،املستحل فعل يفعلوه أن وإما ،حبلّه يقولوا
 أهله إتيان يف يتحدث وكأنه به يتحدث إنه حىت معتاد يء ش إال كأنه وال منه نافر

 حالل هو وقال الزنا استحل من فيه ،موجود وهذا يبايل ال، له اهللا أباحهم الذين
 استحلوه ؟ ال وال استحلّوه إذا أعرفتم....  حالل أنه وقالوا الربا لوااستح كالذين

 فعل يفعلونه لكن حرام الزنا أن يرون وقد ،بطريقة لكن حالال اعتقدوه أي
 هو كما به التحدث من خيتانون وال طباعهم منه تنفر ال حبرام ليس كأنه املستحل

 :ويقول - باهللا والعياذ - نابالز بعضا بعضهم يغري شباب ناس فيه اآلن ،الواقع
 منع يف ال ميسر األمر الفالين البلد يف متعة إجازتك اجعل الفالين البلد إىل اذهب

 متسحله ؟ له مستحرما أم له مستحال أيكون ،هكذا يقول الذي هذا ... يءش وال
 ... املستحل فعل يفعله لكن حراما اعتقده إنه أو حالل الزنا أن اعتقد سواء

 سبق كما الوجهني على أيضا واستحالهلا ،اللهو آالت هي العلماء قال :املعازف
 وهذا ا يبالون ال املستحل فعل يفعلوها أو حالل أا يعتقدوا أن إما ،الزنا يف
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  1اهـ... " األمة بني وانتشرت املعازف ففاضت اآلن وقع  ،وقع

 ودعوم واستخفافهم فسقهم مع -العثيمني الشيخ عليهم حكم لقد "       
 به يكفر الذي وهو -عقديا استحالال استحلوه يكونوا أن إما بأم - !  للفاحشة

 العملي االستحالل أي -املستحل فعل يفعلونه لكن حرام أنه يرون أو، - العبد
 له والداعي بالزنا املتبجح ااهر الزاين هذا بأن جيزم ومل،  -العبد به يكفر ال الذي
  .كافر

 مرتكب صرح إذا إال باالستحالل حيكم ال أنه العثيمني الشيخ حصر لقد        
 الفتاوى هذه اعتماد فيجب, ومبثوثة عنه مشهورة كثرية فتاوى يف بلسانه الكبرية
    وفتاواه كتبه يف املشهورة وتأصيالته تقريراته خيالف الذي كالمه وترك احملكمة

   .-اهللا رمحه -
  ا واالستخفاف بالكبائر ااهرة أن وقال علمال أهل من أحد سبقكم فهل        

  !؟ االستحالل على الداللة قطعية قرينة
   ال:  ستكون اإلجابة أن شك ال        
 أن لنا جيوز وال االبتداع على ال اإلتباع على مبين ومنهجنا ديننا: نقول إذا        

   2اهـ بتصرف" ضللنا تركناهم إن الدجى مصابيح فهم العلماء سبيل غري نتبع
           

                                                        

 الدقيقة ،األول الوجه 13 رقم الشريط األطعمة كتاب, البخاري صحيح شرح -  1
  منقول عن صاحبه. بعدها وما 9:00

  منقول عن صاحبه -  2
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  :                     قال -تعاىل اهللا رمحه -النجمي أمحد العالمة الشيخ        
 امع احملرم حلّ بقلبه العبد يعتقد أن وهو القلب، فعل من هو االستحالل"        
 هوو فعله ومن يفعله، مل ولو كفر، الزنا حلّ اعتقد فمن بذلك، ينطق مل ولو عليه،
 ومن يفعله، مل ولو كفر، الربا حلّ اعتقد ومن فاسق، مسلم فهو حرام، أنه يعتقد
 مل ولو كفر، اخلمر حلّ اعتقد ومن فاسق، مسلم فهو حرام، أنه يعتقد وهو فعله

  .  فاسق مسلم فهو حرام، أنه يعتقد وهو شربه ومن يشربه،
 بأن بالنطق؛ عرفهن: اجلواب االستحالل؟ نعرف شيء فبأي هذا؛ وعلى        
 يف ذلك يكتب أن أو حالل، الزنا أو حالل؛ الربا أو حالل؛ اخلمر بأن مثالً يقول

 عمل من االستحالل ألن فال، ذلك، بدون أما إليه؛ نسبته بصحة نقطع كتاب
 التحقيق ذا بطلت وقد وحده، اهللا إال فيها ما على يطلع ال والقلوب القلوب،

          1اهـ".تكرر ولو ،الكبرية بفعل يكفر من حجة
  

:                                            سئل.-تعاىل اهللا حفظه -الفوزان العالمة الشيخ        
 فالن على حيكم لكي يعرفها أن العلم لطالب ينبغي اليت الضوابط هي ما"         

 هلذه املستحل ريكف حبيث -حترميها على امع -للمعصية مستحلٌ بأنه الناس من
                                                  املعصية؟

  :                                                             اجلواب        
                بقلمه؛ وإما بلسانه، إما :املعصية استحالل على تدل اليت الضوابط"        

                                                        

1 99 ،98ص 1ج" الدعوية املناهج عن جلليةا الفتاوى" كتاب: املصدر.
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 هلا؛ مستحل أنه عليه يحكم حينئذ حالل؛ أا يقول أو حالل، أا يكتب: يعين
  :           عليه يثبت حىت هلا؛ استحالله على يحكم ال ذلك وبدون
    شاهدان عليه يشهد بأن وإما بالكتابة، وإما بلسان، يصرح أن: بالقول إما        
  وما الربا، حل أو اخلمر، حل أو الزنا، حبل يقول بأنه فأكثر املسلمني من عدالن

 وإما ، كتابيا أو كالميا بإقراره إما باالستحالل؛ عليه يحكم حينئذ. ذلك أشبه
   1اهـ".عليها بالشهادة

  
  :   فقال -تعاىل اهللا رمحه -األلباين الدين ناصر اإلمام الشيخ أما        
 لربال عملي استحالل من الزمان هذا يف فشا ما وخباصة -املعاصي فكل"         
 العصاة نكفر أن جيوز فال العملي، الكفر من هي -وغريها اخلمر وشرب والزنا

 ظهر إذا إال عمليا إياها واستحالهلم هلا ارتكام رد املعاصي من بشيء املتلبسني
 حرم ما حيرمون ال أم نفوسهم قرارة يف عما لنا يكشف ما يقينا -منهم لنا -يقينا
 حينئذ حكمنا القلبية املخالفة هذه يف وقعوا أم عرفنا افإذ اعتقادا، ورسوله اهللا

 العمل مبجرد أساسية عالقة له ليس االعتقادي الكفر إِذ... ردة كفر كفروا بأم
  .                                                         2بالقلب الكربى عالقته إمنا

 والزاين والسارق والفاجر الفاسق قلب يف ما نعلم أن نستطيع ال وحنن        
                                                        

  .وضوابطها والتكفري والتفسيق التبديع ظاهرة: بعنوان له حماضرة -  1
 اعتقادياً؛ كفراً صاحبها ا يكفر قد أعمالٌ األعمال ومن" :معلقاً األلباين العالمة قال -  2

 عن بلسانه إعرابه مقام منه هذا فعله يقوم حبيث يقينية، قطعية داللة كفره على تدل ألا
  اهـ"له وقصده به علمه مع املصحف يدوس أن كمثل كفره؛
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 خالف أنه فينبئ عمله أما بلسانه، قلبه يف عما عبر إذا إال شاهم، ومن...واملرايب
    1اهـ" .عملية خمالفة الشرع

  : -تعاىل اهللا حفظه -الشيخ آل العزيز عبد بن صاحل العالمة الشيخ قالو        
 هذا على العلم أهل بعض عند تحاللاالس لفظ يف عندنا هنا إذن فصار"         
  :االستحالل أن احلديث
  .الفعل استحالل إىل يرجع ما منه        
  .احلكم استحالل إىل يرجع ما ومنه        
 هذا أن يعتقد أن يعين للمحرم؛ استحالل يعين للحكم االستحالل كان فإذا        

 من ليس له، حالال فعله علج يعين للفعل االستحالل كان إذا وأما حالال، احملرم
 من استحله يعين له؛ وفعله عليه إقدامه جهة من لكن عليه؛ حراما ليس أنه جهة
 يناسب الذي وهذا أولئك، حال هو هذا قالوا ،احلكم جهة من ال الفعل جهة

  .الكفار ال العصاة يناسب آخره يف جاء الذي الوعيد ألن الوعيد
 هذا يف ونكثري أقوام فيه خاض الستحاللا لفظ أن لنا يظهر هنا فمن        
 تكون قد الظاهرة املعاصي وأن الظاهر االستحالل يف تكلم من ومنهم الزمن،

                                                        

  11: ص - )فتنة التكفري(رمحه اهللا خبصوص  -األلباين حممد ناصر الدين الشيخفتوى  -  1
 املوافق هـ،12/5/1413 بتاريخ ،670: الشريط رقم على تسجيلها الكلمة مت هذه

 أيضاً نشرا كما. هـ1415 األول العدد سلفيةال الة نشرا وقد. م7/11/1992
. م29/9/1995 املوافق هـ،5/5/1416 بتاريخ) 556( العدد املسلمون جريدة

  .بالنشر وأفردت
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 1... هلا استحالل احلال أن على والكبائر الذنوب بظهور يستدل يعين استحالال؛
  2اهـ" مسلَّم غري العلم أهل عند وهذا .بأشياء عليه واستدلوا عندهم

  
 ال متحدة أقوال كلها النازلة، هذه يف املعتربين العلماء بعض أقوال هي هذه        
 حكمه برر إسحاق أبا لكن -منهم اهللا تقبل - قاهلا من بني وال بينها خالف
  :فقال األول من أسوأ بقول اخلاطئ
      اهللا إن: رجلٌ قال لو: فقلت مثالً ضربت مث مستحل، املُصر إن: قلت إنين "       

 هذه - كفره، يف إشكال ال كافر فهذا آكله، ولكين الربا، حرم -وجل عز -
    اهـ".-قلتها اليت العبارة

                                                                                                
  :-وإياه اهللا هدانا - قوله وأما        
 هذا مستحل، فهذا معصية، أا يعلم وهو صية،املع على املصر الرجل أما"         

  اهـ".واضح كفره وهذا مستحل،
  

 فهو - وسلم عليه اهللا صلى -اهللا رسول لكالم خمالف كالم هذا: أقول        
 عند يكْتب حتى الْكَذب ويتحرى ويكْذب يكْذب الرجلُ يزالُ وال{ :القائل

 كافرا اهللا عند يكتب حىت: -السالم عليه -يقل ومل}  مسلم اهرو{  ،}كَذّاباً اِهللا
                                                        

  .- حفظه اهللا -يف كالمه كلمة غري واضحة -  1
2ذلك وضوابط واجلماعة السنة أهل عند اإلميان نواقض  بعنوان شريط من   
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  .فهو وصف للفعل ال للحكم .بسبب حتري معصية الكذب واإلصرار عليها
  كيف؟        

        فصأقوى الكذب بتحري الكذاب هلذا -وسلم عليه اهللا صلى - الرسول و 
 ذلك ورغم اإلصرار، من اإلتيان يف أقوى فالتحري باإلصرار، وصفك على داللة

ومل  عليه؛ واملصر للكذب املتحري - وسلم عليه اهللا صلى -اهللا رسولُ يكَفِّر مل
 األمثلة من الكثري املسألة هذه مثل ويفيتهمه باالستحالل ومل حيكم عليه بالكفر، 

  .شئت إن فراجعها خربا، - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول عن الثابتة
  

         .:   -العلم مراتب -العلم درجات أول: لقوله تربيراته يف قإسحا أبو قال        
 هؤالء فهم ساء وإمنا الفهم، حسن مث االستماع، حسن مث السؤال، حسن"      .

 أهل عادة هو كما املبني، إىل امل لردوا أحسنوا لو االستماع، أحسنوا ما ألم
  اهـ".العلم

 من غريهم أقوال يف املبني إىل امل يردوا أن ماءالعل عادة من ليس: أقول        
  ،-والسالم الصالة عليه -اهللا رسول قاله فيما املبني إىل امل يردون وإمنا الناس،

 من -وسلم عليه اهللا صلى -وحده هو اإلسالم، برسالة أرسل ملن خاص حق فهذا
 من ذلك وكل ل،أمج ما يبني وأن عمم، ما خيصص وأن أطلق، ما يقيد أن له حيق
 يقول أن ألحد ينبغي فما -وسلم عليه اهللا صلى -وفاته بعد وأما الوحي، وراء
 أبدا، اخلطأ حيتمل ال -السالم عليه -فكالمه ،-وسلم عليه اهللا صلى -قال ما بغري

 من دونه من وأما والسنة، للكتاب موافق أنه علم ما حسب على يؤول لذلك
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 على تؤخذ وإمنا أقواهلم، تؤول وال والصواب، طأللخ معرضون فكلهم اخللق،
 لعدنان - رمحه اهللا - األلباين اإلمام قال وكما. البيان قائلها وعلى ظاهرها،
عدنان أن جييب عنها بوضوح، وال يكتفي  هذه أمور حق جيب على: " العرعور

 إىل آخر هذه ...إمجال وتفصيل،وعموم وخصوص: يقول مبجرد القول أو جمرد أن
        ". الكلمات اليت قد ال تصلح وال تنفع يف مثل هذا

  :-اهللا رمحه -اإلمام زين الدين العراقي قال        
 أردت: يقول أن القبيحة املقاالت هذه مثل على اجترأ ممن يقبل وال"         

 بعض أحسن ولقد كرامة، وال كالمه له نؤول وال ظاهره؛ خالف هذا بكالمي
 بن علي الدين عالء العالمة اإلمام الشيخ وهو العارفني العلماء من معاصرناه من

 ثبتت من كالم نؤول إمنا: فقال هذا من شيء عن سئل حيث القونوي، إمساعيل
 فجائز عصمته تثبت مل من وأما عليه، اخلطأ جواز لعدم كالميه بني جنمع عصمته،

 كالمه أولَ ما منه يقبل وال ه،كالم بظاهر فنؤاخذه والكفر، واملعصية اخلطأ عليه
 على اإلمجاع حكى وقد... احلق هو وهذا الظاهر، خيالف مما أو حيتمله ال مما عليه
  1اهـ".وحديثا قدميا العلم أهل من واحد غري هذا

  :قال من صدق ولقد        
 األرض، يف واإلفساد والفساد والضالل والردة الكفر باب يفتح هذا إن"         
 ال: املبطل قال معاقبته، حاكم أراد أو باطله، مبطل على منكر أنكر فإذا

   اهـ"أقصد


                                                        

  -رمحه اهللا -البقاعي الدين برهان لعالمةل. 66 :ص.  تكفري ابن عريبتنبيه الغيب إىل -  1
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 تقيا -التلفاز على طبعا -الناس يراه الذي الرجل ذلك: حسان بن حممد        
 قلوب دخول استطاع احلق؛ إال يفعل وال احلق، إال يقول ال مستكينا، هادئا ورعا،
  .فتنعم خراا من وزاد فتمكن، خربة قبل من كانت بعدما سالنا من كثري

 متييعي، وأخرى تكفريي، تارة املختلفة، الوجوه صاحب: حسان بن حممد        
 وأخرى هكذا تارة سلفي، وأخرى حركي تارة صويف، وأخرى تبليغي، تارة

 كيحر سروري قطيب إخواين أنه احلقيقي الوجه لكن العام، يف أربع فصول هكذا،
يكاد النفاق العملي  - أسفل من يغلي الذي اخلامد الربكاين النوع من لكنه -ثوري

  .أن يقتله

   الشرعي؟ املنظار يف حسان بن حممد هو فمن        
 كأمثال العلم أهل عنه قاله ما هذا حمترق، وقطيب ضال، مبتدع مسلم؛        

  .-اهللا حفظهما -اجلابري دعبي والشيخ املدخلي، هادي بن ربيع اجلليلني، الشيخني
                                           

:                                            مقاله يف املصري خالد األعلى عبد أبو الشيخ قال        
.                  منها الشاهد موضع اقتطف ربيع، العالمة مع أجريتها هاتفية مكاملة"         
 أيب مثل يقول مثال يعين ؟-شيخ يا -القطيب واحلزيب: ...األعلى عبد أبو        

 أم فيهم األصل هؤالء أن. املصري احلسن أيب ،حسان حممد ،احلويين إسحاق
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   سلفيون؟
                         يون؟سلف إم األصل، قال من: ربيع الشيخ        
  .                       السلفية يظهرون إم يقول: األعلى عبد أبو        
  ...    اإلخوان وتربية اإلخوان، من أم فيهم األصل: ربيع الشيخ        
 هل التبديع قبل عليهم احلجة إقامة اشتراط مسألة يعين: األعلى عبد أبو        
  .            كاملة احلجة عليهم نقيم حىت نبدعهم ال يقال هذا؟ يقال

 اهللا بارك -سلفي هو ما أصله ألنه مبتدعة؛ أم أرى أنا واهللا: ربيع الشيخ        
                                                                                                                1اهـ".- فيك

  
  :له مقال يف -وغفر له تعاىل اهللا أصلحه - العتييب أسامة الشيخ قال        
 فاسدة، أصول صاحب معروف، قطيب: حسان حممد حال إىل وانظر"        

 طالبه إىل جئت إذا حىت عليها، تالمذته ويريب عليها، يسري باطلة وقواعد
 قال كما بل صاغية، آذاناً دجت مل حسان حممد شيخهم عليه رباهم فيما تناصحهم

... يرجِعونَ لَا فَهم عمي بكْم صم- :م تشبهوا ما وبئس -النفاق أهل عن تعاىل
  . ويؤازرون يناصرون وللباطل يردون، وللحق يتعصبون، لشيخهم بل

 حملمد مواقف تغيري فيه اتصال وصار حسان، حملمد مناصحة صارت مث        
..                                                   السلفية إىل وأوبة القطبية من توبة التغيريات تلك تسمى أن رعاًش جيوز ال حسان
 من تربأ هل  عليها؟ حسان حممد ثبت فهل وتراجع توبة بأا القول وعلى        

                                                        

  .منقول من سحاب -  1
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 ايلاحلو وسفر اخلالق عبد الرمحن عبد من موقفه ما املعاصرين؟ القطبيني رؤوس
  املقصود؟ عبد وحممد العمر وناصر

 ومرئياته صوتياته من اإلنترنت يف يعرض وما حسان، حممد ملوقع املتابع إن        
 معه السلفي يستطيع تغيري دون السابق اخلط نفس يف يسري أنه جيد الفضائيات، يف
 حسان ابن يا بك أغتر لن: يقول بل وأناب، تاب قد حسان حممد إن يقول أن

  .   اخلالق عبد الرمحن عبد وصاحبك بسلفك اغتر مل كما
  ..                                              األليم الواقع هو هذا        
 مكر من حيذروا وأن األمر، هلذا يتنبهوا أن الفضالء املشايخ من نريد حنن        

 ملصلحة عنه سكوم أن يرون كانوا إذا بتبديعه ألزمهم وال... القطبيني احلزبيني
 من وأعذر هذا، اجتهادهم يف أعذرهم فقد التوبة حيقق وحىت تراجعه استكمال

 أن حبال جيوز وال تاب، قد أنه الناس يف يعلن أن حبال جيوز ال لكن عليه، يتابعهم
 ملشاهدة الدشوش ويشترون حسان، حممد أشرطة على يتهافتون الشباب نرى

  .                سلفياً ارص ألنه حسان حممد حماضرات
 إليه وإنا هللا وإنا املستعان، واهللا ظناً، وال خياالً وليس واقع واهللا وهذا        

   1اهـ".باهللا إال قوة وال حول وال راجعون،

:                                                                     أيضا العتييب أسامة الشيخ وقال        
  : بعد أما اهللا رسول على والسالم والصالة هللا، احلمد"         
 حممد حال عرف مث املعرفة، حق السلفية عرف من على الواجب فإن        

                                                        

  .للعتييب ؟هل تاب حممد حسان: نظر رسالةاُ -  1
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 يف يتردد ال منه، العلماء حتذير خالل من أو موقعه أو حماضراته خالل من حسان
    ..           حسان حممد املاكر القطيب هذا من التحذير
 أن يؤكد مما والشعراوي القرضاوي على وثناؤه اجلزائر إىل األخرية وزيارته        
 على ومن املسلمني اإلخوان أحضان يف مرمتياً زال ما وأنه السلفية، عن بعيد الرجل

  .   شاكلتهم
 حممد على يثين زال ما أو حسان، مبحمد اغتر من لكل نصيحيت أؤكد فإين        
 مبثل يضيعهم وال السلفي الشباب يف اهللا يتقي وأن نفسه، يف اهللا يتقي أن حسان،

  ..  واخلالف الفرقة وتذكي السلفية، الدعوة خصوم تفرح اليت التزكيات هذه
 الزغيب امللك عبد وحممد فريد وأمحد احلويين إسحاق وأبو حسان فمحمد        
 سلفية هلم ليقا ممن شاكلتهم على ومن املقصود عبد وحممد حطيبة وأمحد

 منهم، التحذير جيب سروريون، قطبيون: عندي فلكهم يف دار من أو اإلسكندرية
  .. سلفيون إم يقول أو عليهم يثين أن لسلفي جيوز وال

                                       1بتصرف يسري اهـ".حممد نبينا على وسلم اهللا وصلى أعلم واهللا        
   

 اهلواء على الصحافة بعض وبني حسان بن حممد بني جرى ارحو وهذا        
 اهللا رسول وأن...و.. و إخوانه أم النصارى األقباط من الكفار عن ويقول يعلن

 ذمة الذمة؛ أهل: بتسميتهم األقباط وشرف شرفنا قد -وسلم عليه اهللا صلى -
  .احلقيقية عقيدته عنوان وهذا... -والسالم الصالة عليه -اهللا رسول

                                                        

  .-حرسها اهللا -مقطع للعتييب منشور يف كثري من املواقع السلفية -  1
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  :املذيع        
 بعض هناك أو التصرحيات، بعض على تعليق فضيلتك من أود رمبا يعين"         
 لدى خماوف أثارت اليت اإلنترنت على املواقع بعض على عرضت اليت املشاهد
 كان من احلدود، تطبيق عن يتحدث كان من وخاصةً خاص، بشكلٍ األقباط
 وهنا -...يعين فال يعجبه ال ومن سنتبعه الذي األسلوب هو هذا أن عن يتحدث
 تعليقاً حضرتك من أرجو ،- آخر مكانا له جيد - نعم: يقول و حسان ابن يقاطعه

                               هذا؟ على

  :وقال حسان ابن فأجاب        
 ليس ذاوه مصر، يف األقباط أُطَمئن أنْ ومرارا كثريا ذكرت كما أود أنا"         
 مصر: -وضوح وبكل صدق بكل -هلم وأقول هلم، مين جماملةً وليس مين، تفضالً

: هلم أقول بل األقباط؛ دون للمسلمني ملكًا ليست وللمسلمني، لألقباط.. للجميع
 يف أبدا حنيد ولن ،-وسلّم عليه اهللا صلّى -اهللا رسول سيدنا بكم أوصانا لقد

 ديننا نتجاوز بذلك ألننا األدب، وعن احلق عنو العدل عن األقباط مع معاملتنا
 وأمي هو بأيب - :يقول... - وسلّم عليه اهللا صلّى -ونبينا حبيبنا إىل ونسيء
 انتقَصه أَوِ معاهدا ظَلَم من أَال{ :- صحيحٍ بسند داود أيب سنن يف كما وروحي

 يوم حجِيجه فَأَنا نفْسٍ؛ طيبِ بِغيرِ يئًاش منه أَخذَ أَو طاقَته فَوق كَلَّفَه أَو حقًا
ةاميوبعض} األقباط اإلخوة{بعض منها غضب رمبا اليت اللفظة وهذه ،}الْق 

 تشريف فهي معناها فُهمت لو العبارة هذه.. الذِّمة أهل: نقول حني حىت املسلمني
 املسلمني من نفم. -وسلّم عليه اهللا صلّى -اهللا رسول ذمة أهل ألم.. وتكرمي
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 صلّى - سيده مع عهده وينقض! ذمته؟ يف -وسلّم عليه اهللا صلّى - اهللا رسول خيفر
 اهللا صلّى -اهللا رسول من!! وتشريف تكرمي التسمية فهذه ؟- وسلّم وآله عليه اهللا

 مع والرمحة العدل على ينبين الذي العظيم، اإلسالم هذا ومن - وسلّم عليه
                                                                                                   اهـ.األقباط

           
  :حسان بن حممد عن -تعاىل اهللا حفظه -اجلابري عبيد العالمة الشيخ وقال        
 جمهول، عندي هو: فأقول هذا، حسان ابن عن أُسأل ما كثريا وكنت"         

 أن لدي، ثبت فقد اآلن وأما تعديال، وال جرحا الكالم فيه غيسو ما عندي ليس
 به، يدعو وال يقرره ال فهو واجلماعة، السنة أهل عن منهجه يف منحرف الرجل

 واملودودي قطب سيد السيما الشطط أهل - املسلمني اإلخوان منهج على هو وإمنا
 فمن منه، يبتعد وأن الرجل، يحذَر أن احملادثة هذه بلغته من على فيجب -وغريمها
 وال املنهج، فاسد وقح سفيه الرجل أن يستبني املعروضة، العبارات هذه خالل

 بن حسن بن عليا الشيخ فإن زكاه، احلليب علي الشيخ أن املسلمون أيها يغرنكم
 يزكي بل للتزكية، أهال ليس من يزكي األثري، الشامي احلميد عبد بن علي

 الذي األنصاري، السوكجي وأمحد عرعور، عدنان مثل ضالهلم، عرف ضالال
 يوثق فال الباب، هذا يف ضائع مسكني فهو.. اندونيسيا يف اإلرشاد مجاعة أسس

 للسيد مدحه عن رجع حسان ابن أن علي، األخ قول يغرنكم وال تزكيته، من
 فهو التزكيات، يف الرجل تساهل من لكم ذكرت مما: أوال يكفي، ال فهذا قطب،
 حسان ابن عن وانتشرت وذاعت شاعت اليت العبارات هذه: ثانياو جزافا، يزكي

 املسار، نفس يسلك أن تاب إذا جيب له، صوتية أخرى حمافل ويف وخطبه كتبه يف
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 الدن، بن أسامة على الثناء ومن اإلخوان، منهج من براءته معلنا علنا يتوب وأن
 مفاصلة املنهج هذا يفاصل وأن وغريهم، واملودودي قطب، ابن على الثناء ومن
 هو ما على فهو وإال السنة، أهل إىل احنيازه يكون وأن وباطنه، ظاهرة علنية
  1اهـ.عليه

 املخالفني لبعض يسمعون اإلخوة بعض ":آخر سؤال - اهللا حفظه - وجاءه        
  "...حسان حممد مثل

  .حمترق وإخواين قطيب هذا حسان حممد: بقوله الشيخ فقاطعه        
  يعقوب؟ حسني وحممد: السائل لقا        

  .اآلن حىت عرفته ما هذا،: الشيخ قال        
  شيخ؟ يا نصيحتكم هي ما: السائل        
 وإخواين، حمترق قطيب هذا املصري حسان حممد الكالم، مسعت لقد: الشيخ        
  2اهـ.الساعة حىت عرفته ما يعقوب، حممد وأما

  
 :- ه اهللاهدا -يقول حممد بن حسان        
 ؟"ملاذا أعدموين"سيد قطب  -بإذن اهللا -ما رأيكم يف مقاالت الشهيد"         

                                                        

 اإلسالمية باجلامعة درسامل اجلابري سليمان بن سليمان بن اهللا عبد بن عبيد:  أماله -  1
 1429 عام اآلخرة مجاد من والعشرين الثاين اخلميس يوم عصر اإلمالء هذا وكان سابقا

  2008 عام يونيو من والعشرين للسادس املصادف
  اتصال هاتفي مسجل باليوتوب -  2
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، والتقييد دقيق، ألننا ذكرنا قبل ذلك بأنه ال - بإذن اهللا - هو قيد بكلمة        
ن القتال، ينبغي أن حنكم يف الدنيا بالشهادة ألحد أبدا ولو مات بني أيدينا يف ميدا

أن يكون من الشهداء، وبإذن اهللا نرجوه أن  -عز وجل -و اهللانرج: وإمنا نقول
يكون عنده من الشهداء، هذا كالم مهم جدا؛ ألن كلكم يعلم قصة الرجل يف 

صلّى اهللا  -تال وكان قائد امليدان رسول اهللالصحيحني الذي مات يف ميدان الق
هو يف : -سالمعليه الصالة وال - صحابة على بالئه مث قالوأثىن ال -عليه وسلّم

 .إىل آخر احلديث املشهور املعروف ...النار
عنده من  - رمحه اهللا -أن جيعل الشيخ سيد قطب -عز وجل -فنسأل اهللا        

، نسأل -عز وجل - قدم دمه وفكره وعقله لدين اهللا الشهداء، فهو الرجل الذي
ومنه صاحل  اهللا أن يتجاوز عنه مبنه وكرمه، وأن يغفر لنا وله، وأن يتقبل منا

األعمال، وأنا أُشهد اهللا أين أحب هذا الرجل يف اهللا، مع علمي يقينا أن له أخطاء، 
 .أن له أخطاء

لو عاملتم يا شباب شيوخ أهل األرض مبا تريدون أن تعاملوا : وأنا أقول        
فلن جتدوا لكم شيخا على ظهر األرض لتتلقوا العلم على  ،به الشيخ سيد قطب

بن عبد اهللا،  املعصوم حممد.. م وزمن العصمة قد انتهى مبوت املعص نيديه، أل
ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللّه لَوجدواْ فيه ن معرض للخلل، آوكل كتاب بعد القر

 .اختالَفًا كَثريا
ومن من البشر : لذا فأنا أحب هذا الرجل مع علمي ببعض أخطائه، وأقول        
 ؟ ومن من البشر مل خيطئ؟ فكل بين آدم خطاء، وخري اخلطائني التوابونمل خيطئ
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 .1اهـ"
 هذا جواباً على -رمحه اهللا -الوهاب البنا قال الشيخ العالمة  حممد بن عبد        

 .-حفظه اهللا -لشيخ الفاضل خالد بن عبد الرمحنلسؤال ال
       داً الشيخ حممد حسان شيخنا اآلن البعض يثين على أهل البدع وحتدي"        
 إين أحب سيد قطب رغم ما هو عليه من أخطاء فما قولكم ؟: قال
 .وأحلقه بهأقول لك اعتزله  :قال الشيخ        
 -عفر اهللا لنا وله وللمسلمني أمجعني -وقال أيضاً عن سيد قطب        
احلافظ ابن حجر ؛ مثالً القاعدة احلكم على الرجل بالبدعةيا شيخنا : قلت        

وحنن نلتمس له العذر ونقول إنه رجل  ض األخطاء يف العقيدة يف التأويلله بع
، هؤالء هنا الذين يتعصبون لبعض املبتدعة تهد وعامل وال حنكم عليه بالبدعةجي

اذا عذرمت مل ؟د مثل سيد قطب وواحد مثل ابن حجريقولون ما هو الفرق بني واح
 هذا ومل تعذروا ذاك ؟

وله ضالل كفر  ،د قطب ضالله ال حصر له وال عد لهسي: قال الشيخ        
إنسان صاحب بدعة فأي  ،وال بد أن حنذر منه ،واغتر به كثري من الناس ،كثري

منه  ،، ولذلك البد أن حنذر الناس من هذه الباليابد أن حنذر منهواتبعه الناس ال
ب يف ظالل القرآن جتد قرأ تفسري سورة احلديد كتااولذلك  ،ومن حسن البنا

، وهم يقولون الل ما بعده ضالل؛ فهذا ضل بوحدة الوجود واالحتاد واحللولالقو
 !عنه الشهيد سيد قطب

                                                        

  27- 02- 2004.  قطب سيد عن حسان حممد فتوى -  1
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ولكن جيب علينا أن حنمل  ،وحنن ال نضيع وقتنا يف الكالم عن هؤالء        
 . أنفسنا وأبناءنا وبناتنا على تعلم حقيقة التوحيد

شك أنكم تعرفون املدعو أسامة بن الدن وتعلمون ما له  يا شيخنا ال: قلت        
بارك اهللا  - خاصة بعد حادث برج التجارة العاملي فهل أنتم ،من تعظيم عظيم

 تقييم لدعوة هذا الرجل ؟لكم  - فيكم
حنن كنا زمان جداً نعلم الناس يف مسجد يسمى مسجد : قال الشيخ        

ولكن ملا راح إىل  ،يب جداً جداًوكان ط ،فكان أسامة هذا صغري ،الرحيان
 ،وكان هناك يف أفغانستان كلهم خوارج لقنوه هذا ،أفغانستان وحارب هناك تغري

، وهو معه مال كثري ،وعندما جاء تكلم عن احلكومة فأحببت أن ال أكلمه أبداً
وهذا اإلفساد من آثار إفساد  ،فأفسد هذا اإلفساد يف األرض ،والولد عنده محاس

وأول من سن  ،ألن أول من سن التفجري حسن البنا ،وسيد قطب حسن البنا
  .1اهـ" الكالم عن احلكام حسن البنا

  
 . اإليضاح والبيان عن حال حممد حسان: جاء يف مقال على النت        
  :ليمبا ي -حفظه اهللا -عبيد اجلابري سئل الشيخ العالمة        
     : مد حسان حيث قال يف أحد خطبه حميف رأيكمما  -حفظكم اهللا - شيخنا        

ىل هذا ، حنن الدعاة إكننا حنن املسلمني، حنن املوحدين، حنن املؤمننيول"     . 
، ر فرعية ال تسمن وال تغين من جوع، اختلفنا على أموالدين اختلفنا فيما بيننا

                                                        

  يةأنصار الدعوة السلف: منقول من موقع -  1
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وكلنا مجيعا  ،وكلنا مجيعا مؤمنون ،وكلنا مجيعا موحدون ،وتركنا األصول
ن عبد وال زعيم لنا إال اب ،وال كتاب لنا إال كتاب اهللا ،ال إله لنا إال اهللا ،نمسلمو

هذه  ومل ؟االختالفاتهذه  ومل ؟هذه األحقاد فلم ،-صلى اهللا عليه وسلم -اهللا
فرق بينه وبني أخيه من مجاعة  سبحان اهللا ال فرق بني أخٍ سلفي ال ؟النـزاعات

وبني  وال فرق بني هذا ،من مجاعة اإلخوان وال فرق بني هذا وبني أخيه ،التبليغ
كلنا مجيعا نقول  ،كلنا مجيعا نقول ال إله إال اهللا، أخيه من مجاعة أنصار السنة

 .اهـ" حممد رسول اهللا
  على هذا الكالم؟ -حفظكم اهللا - فما تعليقكم شيخنا        
          
  :وهذا جواب الشيخ الكرمي        
بينا حممد وعلى آله وصحبه وصلى اهللا وسلم على ن ،حلمد هللا، وابسم اهللا"         
 : ، أما بعدأمجعني
ة املعذرة ، ليس فيه إال تقرير لقاعدهذا الكالم من حممد حسان املصري فإن        

ه ، وهذ، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيهنتعاون فيما اتفقنا عليه، والتعاون
رية اليت أسسها مث هي قاعدة اإلخوان املسلمني املص، القاعدة هي قاعدة املنار أوالً

، وجعلها منهجاً صف القرن املاضي امليالدي تقريبايف منت حسن البنا يف مصر
يسلكه كل من ينتمي إىل مجاعته من بعده، وخالصة ما تضمنه كالم حممد حسان 

 :هذا يف أمرين
خالفهم  ، وإمنا كانمجيع املسلمني أم على التوحيد وصف: األمر األول        

، فإن من خرب حال املنتسبني إىل ختالفهم يف أمور فرعية، وهذا ليس بصحيحاو
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من أوساط املسلمني تشيد ، بل يف كثري جيد أم ليسوا كلهم على التوحيداإلسالم 
 .- سبحانه وتعاىل -واألضرحة اليت تعبد من دون اهللا  ،القبب، وترفع املشاهد

ال إله إال : برر ما نقمه على املسلمني من اختالف أن الكل يقول :وثانياً        
 نأل، ف يف احلكم على املرء بأنه مسلموالزمه أن هذا كا ،اهللا أو يشهد الشهادتني

ليس بصحيح؛ فإن أصحاب رسول  ، وهذازم قوله يكفي يف املرء الشهادتانال
تني حني منعوا هدون الشهادقاتلوا بين حنيفة وهم يش -صلى اهللا عليه وسلم -اهللا

السبئية وأحرقهم بالنار مع أم يشهدون  - رضي اهللا عنه -الزكاة، وقاتل علي
الشهادتني، وأمجع املسلمون على أن الفاطميني الذين حكموا مصر واملغرب يف 

ار حرب مع أم وأن دارهم د -أعين الفاطميني -كفارالقرون املتأخرة بأم 
له بالشهادتني وما ذا القول من حممد حسان يدل على جه، فهيشهدون الشهادتني

هو  قال الشهادتني ونطق بالشهادتني  فليس كل من ،من القيود العظيمة تقَيدان به
، والعمل قول للشهادتني من العلم مبعنامها، بل البد مع المعصوم الدم واملال مسلم

ه عاطفة؟ فإن كان يفقه مبقتضامها، فهل حممد حسان يفقه هذا؟ أو قال مقولته هذ
نه قرر أن قول ال إله إال إلسالمِ  وأهله، وخائن للدعوة، ألهذا وتركه فإنه غاش ل

، وإن اف يف احلكم على املرء باإلسالماهللا وحممد رسول اهللا والقرآن كتاب اهللا ك
من دعاة اجلهل،  ، بل هويس من الدعاة إىل اهللا على بصريةكان ال يفقهه فإنه ل

، وأن يقرر يف م الطريق الصحيح للدعوة إىل اهللاعلى حممد حسان أن يتعلفيجب 
دهم من أهل القرون من الصحابة والتابعني ومن بع شهادتني ما قرره أئمة السنةال

، وال يتكلم ذه الكلمات اليت هي تقرير لقاعدة املفضلة ومن هو على منهجهم
مجاعة اإلخوان  حركته يزالُ  منظرو والاملعذرة والتعاون اليت تلقّفها حسن البنا 
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نه حكَم على مجيع املنتسبني املسلمني على هذا، بل يظهر يل أن الرجل إخواين أل
لكالم ال ، وهذا اأم كلهم موحدون، وأن اختالفام على أمور فرعيةلإلسالم ب

 .، نعميقوله إال كذاب أو جاهل

  :السؤال الثاين        
فهو  ":شيخنا ثانياً ميدح حممد حسان سيد قطب ويقول عنه  حفظكم اهللا        

وأنا أشهد اهللا أين أحب " : ، ويقول"الرجل الذي قدم دمه وفكره وعقله لدين اهللا
شيخنا  - مث يطعن على من رد عليه ويتهمه بالظلم فما رأيكم ؛"هذا الرجل يف اهللا

 ؟-حفظكم اهللا
  :-حفظه اهللا تعاىل -جواب الشيخ        

ن له قلب أو إن حال سيد قطب املصري قد انكشفت واستبانت ملن كا "        
 :من خالل ما يأيت السمع هو شهيد ألقى
على الرجل يف  - رمحه اهللا - ى الشيخ عبد اهللا بن أمحد الدويشأحص: أوالً        

، فيها اجلرب ئة خطيئةاإحدى ومثانني وم" يف ظالل القرآن"كتابه التفسري املوسوم 
 .لقول بوحدة الوجود وتعطيل الصفات والقول خبلق القرآن والتكفريوا

علق بطعنه يف فيما يت - رمحه اهللا - رد عليه الشيخ حممود شاكر: ثانياً        
ومل يتراجعالصحابة فأىب وأصر ،. 

 -حفظه اهللا - أبان بيانا وافيا شافيا وافيا أخونا األكرب الشيخ ربيع: ثالثاً        
وضالله من خالل ما نقله عنه من كتبه، وأظن ما كتبه أخونا أبو  حال الرجل

، ويف مجيعها ينقل من عن سيد قطب يف مخسة كتب أو أربعة - حفظه اهللا - حممد
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فهو ، قطب ما يدل على أن الرجل منحرف وإن انتسب إىل اإلسالم كتب سيد
ارة ب، وهاك عمنحرف عن منهج اإلسالم احلق وعن منهج أهل السنة واجلماعة

أن الرجل يدعو إىل وحدة  ، كما أا دليل علىواحدة كافية يف ضالل سيد قطب
قال سيد " إلسالم والرأمساليةمعركة ا"، وهذه العبارة منقولة من كتابه األديان
نه العقيدة اإلجيابية اإلنشائية الوحيدة، اليت د لإلسالم أن يحكُم، ألوالب ":قطب

ويزيد  والنصرانية معاً، يتضمن أهدافهما،وعية تصوغ مزجياً متكامال من الشي
فما مضمون هذه العبارة ملخصة؟ إن  ؛"واالعتدالعليهما التوازن والتناسق 

 : مضموا ملخصاً يتضمن واحداً من معنيني وكالمها فاسد
، لشيوعية والنصرانية فهما أصلٌ لهأن اإلسالم خليط من ا: املعىن األول        

 . الم كلمة غري مفهومة، وأظنها فَرق خلِّطَ من هذه وهذهاإلس :فكأنه يقول
، وليس أحد املَعنيني هو اإلسالم أصل للشيوعية والنصرانيةأن : واملعىن الثاين        

كفر ناقل عن  ،-سبحانه وتعاىل -أصلح من اآلخر، بل كالمها فاسد، وكُفُر باهللا 
ولكن  -الً؟ هذا بينه وبني اهللابقي هل يعتقد سيد قطب هذا أو - ملة اإلسالم

رأوا يف منهجه الفاسد  أول األمر ،اإلخوان املسلمني وإن كان بعضهم قد رد عليه
ن عوام مني ، ألخدمة ملنهجهم ، وسلُّماً يعربون من خالله إىل عواطف عوام املسل

بأنه ال  أحد حتجا، وإن ا يعلمون حال سيد ابن قطب املصرياملسلمني ما كانو
: أنا أقول ،أناس يبجلون سيد ابن قطب وميدحونه ويثنون عليه ويشيدون بهيزال 

  :نعم، ولكنهم ثالثة أصناف
ه صنف ال يعلمون عن سيد قطب ما علمه غريهم ممن أبانَ حال: األول        

، وإمنا يعلمون عنه أموراً يف التعدد يف حكم من النكاح مثالً يف الرب وكشف ضالله
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 .أمور ميكن لكل مسلم أن يتكلم فيها والصلة وهذه

، حجبت عنه أقوال إخوانِه من  رباين لكنه ابتلي ببطانة سوءعاملٌ: الثاين        
 .علماء السنة الذين انربوا لسيد قطب وغريه من أئمة الضالل

يبجله ويثين عليه ويشيد مبنهجه صاحب اهلوى وهذا ال غرابة أن : الثالث        
 .وهو سلم له ومعرب له إىل من ليس عنده فقه يف السنة ،نه خيدمهأل

وهو من أشهر كتب  -"معامل يف الطريق"أن من خبر  :وخامتة القول        
تكفري ، أن سيد قطب حامل لواء ال -إن كان متجرداً للحق -يستبني له - الرجل

، لرجل جزافاًعات اإلسالمية عند ا، فتكفري األمة واتميف هذا العصر بال منازع
وال دراية؟  ل أدرك هذا؟ أو أنه يقول بال علمفهل يعقل هذا حممد بن حسان؟ ه

 .وما أظنه إال من األول، ألنه أعلن أنه حيبه، وأنه قدم عقله وفكره ودمه
اعلم أن جمرد حسن النية ال يكفي يف  ،يا شيخ ابن حسان: وحنن نقول        

ل ال يكون العمل صاحلاً حىت يستجمع أمرين تسويغ العمل واحلكم بأنه صاحل، ب
فهل ما  ،- صلى اهللا عليه وسلم -خالص هللا وجتريد املتابعة لرسولهومها جتريد اإل

صلى اهللا  -به هل كان فيه متابعا لرسول اهللاسطره سيد قطب ودونه وفتحت به كت
 ؟ أو كان ضاالً مضالً منحرفاً عن جادة الصواب؟ فتفطن إىل هذا- عليه وسلم

اد حاله وبان ضالله من وأدركه واتقِ اهللا يف املسلمني وال تثين على رجل بان فس
قال  ،ش أمة اإلسالم، واحذرقله أهل العلم عنه، إياك أن تغوما ن خالل كتبه
ىت ح بذكَى الْرحتيو بذكْيلَ لَجالر نّإِو{ :-صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا

كْيتب عنغرر به، وتغرر بثنافال تثين على  } باذاّكَ ِهللا دك من مل ئهذا الرجل وت
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ت بإمثك وإمث من تضللهم ؤضالله، فإنك إن فعلت ذلك فقد ب يفقه حاله ويعلم
 . نعم. بسيد قطب وأمثاله من أئمة الضالل

  :السؤال الثالث        
هذا البطل  :بن الدن يقول حممد حسان عن أسامة ؛بارك اهللا فيكم شيخنا"        

أسأل اهللا أن حيفظه حبفظه وإخوانه مجيعاً الذين ردوا شيئاً من الكرامة املسلوبة 
 ؟ -بارك اهللا فيكم - لألمة فما تعليقكم على هذا الكالم

، أن من كفي دليالً على فساد هذه املقولةي: الشيخ عبيد اجلابريجواب         
وعلى رأسهم مساحة اإلمام األثري الفقيه اتهد يعتد بقوله من علماءنا وأئمتنا 

شيخ اإلسالم عندنا وعند من يعرف قدره من املسلمني يف أقطارٍ شىت أعين به 
قد أفىت هؤالء العلماء بأن الرجل خارجي،  - رمحه اهللا -العزيز بن باز الشيخ عبد

لهم وقتاهلم بقت - صلى اهللا عليه وسلم  - واخلوارج ليسوا من أهل السنة، أمر النيب 
 .ووصفهم بأم شر قتلى حتت أدمي السماء ، هذا أوالً

أيةُ كرامة مسلوبة أعادها هؤالء؟ فانظر إىل أفغانستان كيف احتلها : وثانياً        
األمريكان وفرضوا سيطرم عليها؟ وال سبيل هلم سلكوه إىل هذا الصنيع إال محاقة 

ه، أمل تعلم أن سبب احتالل أمريكا ابن الدن ومن سار يف ركابه وانتهج منهج
هي حادثة احلادي عشر من سبتمرب اليت دبرها ابن الدن؟ فأين الكرامة  أفغانستان

املسلوبة اليت ردوها؟ يا ابن حسان ما أظنك تفقه ما تقول، وال أظنك تدري ما 
فنصيحيت لك أن جتلس إىل أهل العلم، وأن  ،خيرج من رأسك ويسطره قلمك

، كصحيحي البخاري ومسلم واملسانيد والسنن من دواوينها األصيلة السنة تتعلم
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، كربي وكتب شيخ اإلسالم ابن تيميةوالدواوين األخرى كاإلبانة البن بطة الع
وإياك أن تندس يف ظالل قاعدة املعذرة والتعاون فإن أمرها وأمر أهلها قد انكشف 

فلن يعدو هذا الفكر الذي تدندن  ،وعلمت هذه القاعدة وعلم أساطينها ومنظريها
م إليهم ودع عنك بنيات فاحنز إىل أهل السنة وانظَ ،به خافياً على أهل السنة

فإنك ذا الصنيع تضلُّ وتضلّ ونسال  ،الطريق دع عنك الكالم املزخرف املُنمق
 .اهللا العافية

  :السؤال الرابع        
هي مجاعة على  ":ل عن مجاعة التبليغ فقالسئ ،بارك اهللا فيكم شيخنا "        

هي : نه قالأوذكر عن الشيخ ابن عثيمني  ،لألمةخري ال تعدم خرياً كثرياً تقدمه 
نه ينقصها العلم فما رأيكم من أفضل اجلماعات اليت تعمل اآلن على الساحة إال أ

 ؟- حفظكم اهللا -  شيخنا

حسان يف ثناءك هذا على مجاعة  أظنك يا بن: الشيخ عبيد اجلابري جواب        
 :التبليغ أحد رجلني

لك فاقرأ ما فإن كنت كذ ،إما أنك ال تعرف حاهلم وما خربت مسلكهم        
والشيخ سعد بن عبد  -حفظه اهللا - كتبه أهل العلم عنهم، ومنهم الشيخ ربيع

ومنهم شيخنا الشيخ سيف الرمحن بن أمحد  -حفظه اهللا -الرمحن احلصني
فقد أبانوا مسلك هذه اجلماعة وأا مجاعة ضالة  ،وغريهم -رمحه اهللا - الدهلوي

ال إله إال (مضلة منحرفة عن سبيل املؤمنني؛ أظنك رجلٌ توافقهم على تفسريهم لـ
      الذي ال يعدو توحيد الربوبية الذي أقر به املشركون يف زمن رسول اهللا ) اهللا
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ال إله إال (فتفسري اجلماعة لـ ،سالمومل يدخلهم يف اإل -صلى اهللا عليه وسلم -
ال خالق إال اهللا وال رازق إال اهللا وال يدبر األمر إال اهللا، فإن كنت  -هكذا - )اهللا 

ومل تعرف منها إال توحيد الربوبية، ) ال إله إال اهللا(على هذا املسلك فإنك مل تفقه 
 ...عوة فهل أنت يف دعوتك الناس على توحيد الربوبية؟ هذا إن كانت لك د

وبئست الدعوة هذه؛ أن رجالً ينتسب إىل الدعوة ويزعم أنه يدعو إىل دين اهللا 
يوافق هذه اجلماعة على ما تقرره من توحيد الربوبية، فضالً عما لدى  ،اخلالص

القوم من الشركيات، وأحيطك علماً إن كنت تطلب العلم بأن آخر ما تبايع عليه 
رباعية الصوفية وهي اجلشتية والقادرية هذه اجلماعة من يتبعها السلسلة ال

من  أسطونالكن أظنك ! والسهروردية والنقشبندية، فأي خري يف هذه اجلماعة؟
وذا يظهر أنك ليس عندك علم  ،أساطني قاعدة املعذرة والتعاون اليت أسلفناها

ما قولك أن الشيخ يؤهلك يا ابن حسان إىل أن تكون داعية إىل اهللا على بصرية، وأ
كان يثين عليها فال نزاع عندنا معك فيه، ولكن هل  - رمحه اهللا -مد بن عثيمنيحم
يف هذه اجلماعة ومجاعة اإلخوان  -رمحه اهللا -دري إىل ما انتهى إليه أمر الشيخت

املسلمني؟ إنه آخر أمرِه كان يبدع هاتني اجلماعتني وال يعدمها يف الفرقة الناجية بل 
يف الثنتني  - رحم اهللا اجلميع -باز عبد العزيز بنيعدمها هو ومساحة الشيخ 

: وايب على هذا السؤال يا ابن حسانوالسبعني الفرقة اهلالكة وأقول لك خامتة ج
هذا لن ينطلي على من كان  أنأنت مولع بتقرير قاعدة املعذرة والتعاون واعلم 

       هللا عنده شيٌء من الفقه، فضالً عمن كان عنده علم وبصرية بدعوة رسول ا
 .نعم ،- صلى اهللا عليه وسلم -
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  :السؤال اخلامس        
شيخنا ما رأيكم يف طعنه يف الصحايب اجلليل عمر بن احلَمق حيث يقول         

 -رضي اهللا عنه - زاعي وهو يطعن عثمانعنه هذا الغيب الوقح األمحق ابن احلَمق اخل
نات ثالث طعنات هللا وستة طعنات طعنت عثمان تسعة طع ":تسعة طعنات فيقول

طعنته تسعة : ملا كان يف صدري عليه ولو صدق الكاذب الوقح ارم اخلبيث لقال
طعنات ملا كان يف صدري عليه ليس فيها شيءٌ  هللا وكيف يكون يف قتل عثمان 

 ؟-حفظكم اهللا -ىل فما رأيكم ذا الكالمشيء هللا تعا

  :الشيخ عبيد اجلابري جواب        
، فإن ب سيد قطب أن يقول مثل هذا القولليس غريباً من أُشرب ح "        

بأا فجوة بني خالفة  - رضي اهللا عنه -يف خالفة عثمان: من قبل قالسيد قطب 
سفيان وأبيه أيب  وكان يقع يف عمرو بن العاص ومعاوية بن أيب ،عليٍ والشيخني

رضي  -اله يف عمرو ومعاويةومما ق - ،رضي اهللا عنهم أمجعني - سفيان وأمه هند
شراء أهل شراء الذمم أو قال الذين يشترون الذمم، فابن حسان أنا  :- اهللا عنهما

وهلذا كانت كلماته هذه كلها  ،متيقن أنه ينهل من حبر سيد قطب ويشرب منه
وأما القصة اليت جعلها مستنداً له يف النيل من ذلكم الصحايب واحلمل  ...كدر 

عند أهل العلم ال يحتج به يف مثل  والواقدي متروك، ق الواقديعليه فهي من طري
ولكن الظاهر أن الرجل يقمش وال ينبش، ومادام أنه يستقي من حبر سيد  ،هذا

لو كان على سنة ما غاب عنه  قطب العفن الكدر فال يستغرب منه هذا، وإال
صلى اهللا  -، وقوله}واكِسمأَفَ حايبِصا ذُكر أَذَإِ{: - صلى اهللا عليه وسلم -قوله
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 بيلِيف س هقَفَنأَباً فَهذَ دحأُ لَثْم مكُدحأَل نَّأَ ولَفَ ايبحصأَوا بسال ت {:-عليه وسلم
حيملون على  ، وهكذا أهل األهواء فإم}هيفَصال نو مهدحمد أَ غَلَا بم اِهللا

ويقعون فيهم وال يرقبون  ،-صلى اهللا عليه وسلم ورضي عنهم -أصحاب حممد
  جيرؤ على مثل ما قاله ابن حسانفيهم إال وال ذمة، إن من كان صاحب سنة ال

، وتوقرياً فيهم - وسلم صلى اهللا عليه -عمالً بوصية رسول اهللا ،وإن كان صحيحاً
 .- رضي اهللا عنهم - للصحابة
ل ليس عندي جمهو هو: وكنت كثرياً ما أُسئل عن ابن حسان هذا فأقول        

عندي ما يسوغ فيه الكالم ال جرحاً وال تعديالً، وأما اآلن فقد ثبت لدي أن 
 ،الرجل منحرف يف منهجه عن أهل السنة واجلماعة، فهو ال يقرره وال يدعو به

سيما سيد قطب ال - أهل الشطط - وإمنا هو على منهج اإلخوان املسلمني
دثة أن حيذر الرجل، وأن يبتعد واملودودي وغريمها، فيجب على من بلغته هذه احملا

فمن خالل هذه العبارات املعروضة يستبني أن الرجل سفيه وقح فاسد املنهج؛  ،منه
، فإن الشيخ علياً ابن حسن سلمون أن الشيخ علي احلليب زكّاهوال يغرنكم أيها امل

ابن علي ابن عبد احلميد الشامي األثري يزكي من ليس أهالً للتزكية، بل يزكي 
عرِف ضالهلم مثل عدنان عرعور وأمحد السوكجي األنصاري الذي أسس  ضالالً

مسكني ضائع يف هذا الباب فال يوثق من  مجاعة اإلرشاد يف اندونيسيا، فهو
تزكيته، وال يغرنكم قول األخ علي أن ابن حسان رجع عن مدحه لسيد قطب 

 . فهذا ال يكفي
 .يف التزكيات فهو يزكي جزافاًملا ذكرت لكم من تساهل الرجل : أوالً        
هذه العبارات اليت شاعت وذاعت وانتشرت عن ابن حسان يف كتبه : وثانياً        
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وأن  ،جيب إذا تاب أن يسلك نفس املسار ،ويف خطبه ويف حمافل أخرى صوتية له
ومن  ،ومن الثناء على أسامة بن الدن ،يتوب علناً معلناً براءته من منهج اإلخوان

وأن يفاصل هذا املنهج مفاصلة علنية  ،على ابن قطب واملودودي وغريهم الثناء
واهللا  ،وإال فهو على ما هو عليه ،وأن يكون احنيازه إىل أهل السنة ،ظاهرة وباطنة

 .اعلم
   1اهـ"صلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيو        

 
طرح على الشيخ العالمة املفضال  -عكما يقال يف فقه الواق -وهذا سؤال        

  :-حفظه اهللا -املدخليحممد بن هادي 
قد مسعنا الداعية حممد حسان يبارك الثورة ويشيد ا : أحسن اهللا إليكم"         

يف ذلك؟، وما حكم من يدافع عنه ويربر له كالمه  2الشرع حكمفما رأيكم و
من شنع هذه الثورات  ويتأول له، ويشنع على كل من أنكر عليه، وعلى كل

 .واملظاهرات؟
 :-حفظه اهللا - وهذا جواب الشيخ الكرمي        
 بسم اهللا الرمحن الرحيم        
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه         

                                                        

1- املدرس باجلامعة اإلسالمية، عبيد بن عبد اهللا بن سليمان بن سليمان اجلابري: أماله 
 1429عصر يوم اخلميس الثاين والعشرين من مجاد اآلخرة عام  اإلمالءوكان هذا ، سابقا
   2008املصادف للسادس والعشرين من يونيو عام  هـ
  .ورأي الشرع: يف األصل - 2
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 :دأما بع. أمجعني
ا ذه األوصاف واملظاهرات، ووصفه شجع هذه الثورات فال شك أن من        

العظيمة فقد ظلم، حيث أنزل هذه األلفاظ الفاضلة على هذه األفعال الشنيعة 
 .املنكرة الظاملة اهلائمة

 ،وقد استمعت إىل كالم حممد حسان ولألسف، ولألسف أقوهلا مبرارة        
ولألسف أن يكون هذا الرجل يقال عنه إنه داعية، وقد مسعت منه ذلك األمر 

لْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ وَ: يقول - جل وعال - ظيم، واهللاملنكر الع
، ودعوته هذه ليست -}104.آل عمران{-.ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ

ي عن منكر، بل هي دعوة خري، وال هي دعوة أمر مبعروف، وال هي دعوة 
 .- ذًا باهللا من ذلكعيا -تشجيع للمنكر

إنه شاهد عيان "...:حيث مسعت له كالما مسجلًا بالصورة أيضا يقول فيه        
 ."على ذلك، وأنه كان يقف معهم يف ميدان التحرير

ال تسمحوا هلؤالء املخربني أن يشينوا وان يسيئوا إىل هذه الثورة "...:ويقول أيضا
اليت ال ينكرها  ،لبة باحلقوق املشروعة العادلةاليت خرجتم ا للمطا ،املباركة الكرمية

 ".على ظهر األرض إال جاحد
 ِءرمى الْلَع{:قولي -صلى اهللا عليه وسلم -، رسولنا!يا للَّه العجب        

 ةيصعمبِ رمأُ نْإِفَ ةيصعمبِ رمؤي نْأَ الّإِ هرِكَو بحيما أَف ةُاعالطّو عمالس مِلسمالْ
 }ةَال طاعو عمال سفَ

 يا رسول اهللا فما: قالوا ،هارونكنت مورأُو ةٌرثَدي أَعب كونُتس هنإِ{: ويقول       
 -يعين من السمع والطاعة للوالة - مكُيلَذي عالَّ قحالْ ونَدؤت :قال ؟تأمرنا
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وتكُلَ ذيِالَّ اَهللا لونَأَسم{. 
إن اخلروج للمطالبة باحلقوق املشروعة العادلة اليت ال ...": يقول وهذا        

صلى اهللا عليه  -أهذا ممتثل لكالم رسول اهللا" .ينكرها على ظهر األرض إال جاهل
؟، أهذا سائر على طريق سلف األمة من أصحابه األطهار األبرار والسلف - وسلم

هو سائر على طريق الغرب الصاحل األخيار؟، ال واهللا إنه ليس على طريقهم، بل 
 .الكافر الذي يؤيد هذه املظاهرات، ويشجعها ويربر هلا، ويشيد ا

هذا إمنا جاءنا من الغرب معشر اإلخوة املسلمني، ال يعرفه أهل اإلسالم،         
أما أهل اإلسالم فإم ال يعرفون إال السمع والطاعة للوالة واحلكام، فإن هذا أمر 

وا وظلموا، ويرون طاعتهم يف طاعة اهللا فريضة، ويرون جممع عليه وإن جار
  .طاعتهم ما مل يأمروا مبعصية، وإن أمروا مبعصية فال مسع وال طاعة

         :عقيدته اليت نقلها عن مجيع السلفيف  -رمحه اهللا - قال حرب الكرماين        
يعه البتة، وليس وإن أمرك السلطان بأمر فيه هللا معصية فليس لك أن تط"...       .

، إذا أمرك مبعصية فال تسمع وال تطيع، ويف "...لك أن خترج عليه وال متنعه حقه
املقابل ليس لك أن خترج عليه وال أن متنعه حقه، فال جيوز اخلروج وال أن متنعه 

 .حقه من السمع والطاعة كما مسعنا
يصلحون إال وذلك ألن املسلمني وغري املسلمني بل عموم بين آدم ال         

باحلكام، وأهل اإلسالم يتميزون عن غريهم بأن مسعهم وطاعتهم حلكامهم من 
 .الدين ما مل يأمروهم مبعصية فال يطيعوم يف املعصية ويتقربون إىل اهللا بطاعتهم

وهو ال يقوم وال ينضبط إال  ،وذلك ألن ضبط املصاحل العامة واجب        
ء واخللفاء وامللوك والرؤساء يف نفوس الرعية، بتعظيم السالطني واحلكام واألمرا
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 .ومىت اختلف عليهم أو أهينوا تعذرت هذه املصلحة
  :-رمحه اهللا -قال سهل بن عبد اهللا التستري        
ال يزال الناس خبري ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هاذين أصلح  "        

 ".أفسدوا دنياهم وأخراهماهللا دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا اذين 
 .عدم سبه وغشه والصرب على جوره: ومن تعظيم السلطان        
  :-رضي اهللا عنه -قال أنس بن مالك        
ال : قالوا -صلى اهللا عليه وسلم -انا كربائنا من أصحاب رسول اهللا"         

كما هو -".األمر قريبتسبوا أمرائكم وال تغشوهم وال تبغضوهم واصربوا فإن 
 - .عند ابن أيب عاصم يف السنة بسند صحيح

  :قال -رضي اهللا عنه -وعن أيب الدرداء        
 ".إن أول نفاق املرء طعنه على إمامه"         
  :-رمحه اهللا -وأيضا قال أبو إسحق السبيعي       
 ".ما سب قوم أمريهم إال حرموا خريه"        

  :-رمحه اهللا -وف الكرخيوقال معر       
 ".حرم عدله...-سبه: يعين -من لعن إمامه"..        

فإنكار املنكر على الوالة والسالطني جيب أن يكون مبا يتناسب مع         
 .مقامهم، وعدم إثارة الفتنة عليهم، كما ذكر ذلك علماء أهل السنة قاطبة

  :الغافلنييف تنبيه  -رمحه اهللا -قال ابن النحاس        
بالقهر باليد، وال أن يشهر عليه  -السلطان: يعين - .ليس ألحد منعه "        

وهذا هو ، " أو جيمع عليه أعوانه" :انظر قوله". ...سالحا أو جيمع عليه أعوانه
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ظاهرات بالضبط، جيمعون ويتجمعون ليضغطوا بذلك على الذي حيصل يف امل
 .احلاكم

ليس ألحد منعه بالقهر باليد، وال أن يشهر عليه ...": - رمحه اهللا - قال        
سالحا أو جيمع عليه أعوانه ألن يف ذلك حتريكًا للفنت، ويجا للشر، وإذهابا هليبة 
السلطان من قلوب الرعية، ورمبا أدى ذلك إىل تجريهِم على اخلروج عليهم 

 .وصدق واهللا". ريب البالد وغري ذلك مما ال خيفىوخت
فهذا الذي نراه اآلن يف مصر ورأيناه قبل يف تونس جترئة للناس وللسفهاء         

وللمجرمني، ودعوة إىل اخلروج وختريب يف البالد وب لألموال واملمتلكات 
 .- نسأل اهللا العافية والسالمة -وإتالف للمقدرات، وحتريك للفنت

تأمر باملعروف  أال :لَما قيل له -رضي اهللا عنه - قال حذيفة بن اليمان        
إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر ":-رضي اهللا عنه -قال وتنهى عن املنكر؟

، فاألمر باملعروف باب السنة أن ترفع السالح على إمامك حلسن، ولكن ليس يف
 ."واخلروج على األئمة باب آخر

مسكني رأى  ":لَما رأى خارجيا بالبصرة -رمحه اهللا -قال احلسن البصري        
 ".فوقع فيما هو أنكر منه ،منكرا فأنكره

يف اإلنكار على األمراء  -رمحه اهللا - ويقول الشيخ العالمة األلباين        
والسالطني والوالة جماهرة، كما يف تعليقه على خمتصر صحيح مسلم للمنذري، 

ثمان ما خيشى عاقبته كما اتفق يف اإلنكار على ع...":قال يف اإلنكار جهارا
 .، وهذا حق، كل علماء السنة على هذا"...جهارا، إذ نشأ عنه قتله

، وأن - تبارك وتعاىل -أن يتقي اهللا: فالواجب على الداعية إىل اهللا الصادق        
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ال يهيج هؤالء الشباب، وأن ال يهيج هؤالء العوام، وأن ال يهيج هؤالء الطغام 
 .على مثل هذه األفعال اليت هم فيها

الشيخ حممد حسان، يقول : ولألسف مع هذا كله يقول هذا الشخص أعين        
ال : (، ويقول...)إا مباركة وكرمية: (...عن هذه املظاهرة أو هذه املظاهرات

أن يشينوا هذه الثورة، (البلطجية وغريهم يف مصر: يعين )تسمحوا هلؤالء املخربني
: فني العظيمنيفيصفها اذين الوص ،)أن يسيئوا إىل هذه الثورة املباركة الكرمية

اهللا هذه ليست مبباركة وال كرمية ألا خرجت على غري سنة ، فو)الربكة والكرم(
 .- صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا

ورأيت له أيضا مقطعا آخر مع قناة العربية مسجلًا فيما أرانا إياه بعض         
م غري منكر لصنيعهم، وإمنا يدعوهم اإلخوان وهو يف ميدان التحرير ويتكلم عليه

إىل أن يفوتوا الفرصة على ارمني واملخربني والبلطجية وحنو ذلك، هذا األمر ليس 
 .بأيديهم، إذا فتح الباب فليس بأيديهم قفله فإنه سيدخل فيه كل أحد

 .رأيت كالمه مع امرأة سافرة يا لألسف: وأعجب من ذلك
 !اة؟أهذه حال الدع        
 !أهذه حال األشياخ؟        

 !أهذه حال الدعاة إىل اهللا الذين ينتسبون إىل الشرع؟        
والعجب ليس منه اآلن، العجب من األخ علي حسن عبد احلميد ومن         

كان على شاكلته، إذ يؤيدونه ويدافعون عنه ويربرون له، ولألسف بأسلوب ماكر 
يف عدد من ميد وقد انتقل كالمه وروغان عجيب، فترى األخ علي حسن عبد احل

وهو خطأ ال  ( حممد حسان: يعين )جيمله اهللا بتقواه( :له املواقع عرب النت يدعو
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، وما جاء بكلمة واحدة ينكر ا عليه، وهذا من التالعب ) نقبله وال نرتضيه
 .باأللفاظ والكلمات تلبيسا على الناس

، وبعد ذلك ...)وغلط ال نرتضيه ،هه ال نقبلأال نقبل خط: (...فيقول هنا        
يرجع ويدافع عنه يف ثنايا كالمه ويربر له موقفه هذا، بل ويقر بأنه منطلق من 
القواعد الشرعية لألسف، هذا واهللا هو التناقض، وهذه سنة اهللا يف كل مبطل أن 

 .كالمه يتناقض
يف  وبعد ذلك يصف من أنكر على حممد حسان وأنكر عليه هو مراوغته        

ينكر عليهم ويرميهم بأقبح العوائم، فمرة يرميهم بأم أصحاب : الدفاع عنه
حممد حسان، نعم إذا كنت : االستغالل الرخيص للربط بيننا وبينه، بني كلمة يعين

تدافع عنه فأنت مثله شئت أم أبيت، وهؤالء مل يستغلوا وإمنا حكموا على 
ه وال ترتضي أخطال تقبل  ، فماذا ينفع أن تقول إنك-نطق كالمك -كالمك

 .قرأناه ورأيناه بأم أعينناوترجع بعد ذلك تربر له؟، هذا  ،غلطه
بل حكموا عليك  ،فإذا كان األمر كذلك هؤالء ما استغلوا كالمك        

بكالمك، وكالمك يؤكد صدقهم، وأنت بذلك تؤكد ارتباطك ذا الرجل شئت 
دام منطوق كالمك بذلك مسموع ذلك أم أبيت، فال يهمنا رضاك واعترافك ما 

ومقروء ومسجل عليك، فهذا من التالعب باأللفاظ، وحممد حسان قد رأينا 
الذي يراقب غري املعايش والذي رجاله يف النار : (...كالمه ومسعناه، حينما تقول

هذا تربير خلطأ حممد حسان، بأن رجله هو يف النار  ) غري الذي رجاله يف املاء
 .ن رجاله يف املاءوهو ليس كغريه مم

مقدم  إن املتقرر عند أهل العلم والدين الربانيني قاعدة درء املفاسد: (وتقول        
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 .إىل آخر الكالم الذي قاله يف هذا مغالطة .)..على جلب املصاحل وارتكاب
إن املتقرر عند أهل العلم والدين يف هذه املسألة خاصة هو ما : أقولوأنا         

إن أهل العلم والدين والفضل ال " :-رمحه اهللا - سالم ابن تيميةاإل قاله شيخ
 وغشهم، واخلروج عليهم  ى اهللا عنه من معصية والة األموريرخصون ألحد فيما

 ".بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة قدميا وحديثًا
ل العلم والدين هذا هو املتقرر عند أه ،عليه أن يتق اهللا: أقول لألخ علي        

ال ما ذهب إليه حممد حسان وال ما يربره  ،الربانيني، الذي ذكره شيخ اإلسالم هنا
 .له األخ علي حسن عبد احلميد

ويقرر ذلك ويطعن فيمن أنكر على حممد حسان، وأنكر عليه هو هذا         
ليس  الربود وهذه املراوغة يف الكالم والتالعب بالعبارات، أيظن أن ذلك نافعه؟،

بنافعه واهللا، الطعن طعن والرد رد، وحينما يرد على اإلنسان بالعلم وينقل كالم 
أهل العلم ويذكر كالم اهللا وكالم رسوله جيب عليك أن ترد أنت إذا كان عندك 
علم، أما أن تذهب إىل التهويش وتصف من رد بأنه يطعن باملقاصد والنيات إىل 

 .غري ذلك هذا ال ينفع
ينتقد املتكلم املخطئ بكالمه املسموع أو املقروء املطبوع ما طعن يف  فالذي        

املقاصد وال يف النيات، بل انتقده ومعه يف ذلك أقوى األدلة والبينات من كالمه، 
فهذا ليس بطعن يف املقاصد وال يف النيات، وإمنا هو رد للباطل املسموع املقروء 

 .لنياتاملطبوع، وليس ذلك تبلغا إىل املقاصد وا
اسأل نفسك أيها الطاعن وال أقول املنتقد : (وحينما يقول األخ علي        

أي شريف مقبول وأنت ترد وتدافع عن هذا الرجل  )فاالنتقاد الشريف مقبول
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الذي جاء بالباطل يف كالمه؟، ومل جتد نفسك بأن تقول إن كالمه باطل فال 
ة فال ترعوا له وال تنظروا إليه وإنه على خالف كالم أهل السنة قاطب ،تسمعوا له

وال تلتفتوا إليه وال تعولوا عليه، هذا هو الواجب عليك، هذا الذي يوجبه عليك 
 .الدين والنصيحة هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم

            يف كالمه الذي دافع به عن هذا املنحرف: والوقفة الثانية مع األخ علي        
فاسأل نفسك أيها الطاعن وال أقول املنتقد، لو كنت  : (يف قوله - حسان حممد -

يف موقف الشيخ حممد حسان وموقفه ماذا تصنع؟، بل ماذا تستطيع أن تصنع؟، 
وأنت حقيقة واقع كما يقال بني فكي كماشة، هل تستطيع أن تقول لتلك 

ن املظاهرات حرام؟، اجلماهري الغاضبة الثائرة املتجمهرة املتجمعة بعشرات اآلالف إ
إن علماءنا حيرمون هذه الصنائع الشنائع؟، أو ارجعوا إىل أماكنكم وبيوتكم؟، أو 

 "فضوا مجعكم؟
هذا عجيب من األخ علي حسن أن يتفوه مبثل هذا الكالم املربر : أقول        

لكالم املبطلني، ولكن نسأل اهللا الثبات على احلق واهلدى، نعم واهللا لو كنت يف 
به،  - جل وعال - ع الشيخ حممد حسان لقلت هلم وصنعت فيهم ما أمرين اهللاموق

 -إن شاء اهللا -هذا حرام، أصنع كما صنع أهل السنة واجلماعة، أصنع: أقول هلم
، هذا )هذا خالف اآلثار: (كما صنع أمحد بن حنبل حينما اجتمعوا إليه فقال هلم

 .الواجب علينا مجيعا
          .ذين َآمنوا استجِيبوا للَّه وللرسولِ إِذَا دعاكُم لما يحيِيكُميا أَيها الَّ        

سبحانه  -أمرنا أن نتقي اهللا -صلى اهللا عليه وسلم -والرسول، -}24/األنفال{-
يف أنفسنا، وأن نسمع ونطيع من واله اهللا أمرنا، وأال نتبع سنن أهل  -وتعاىل
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ثريا الفًا كَترى اخيسي فَدعب مكُنم شعي نم هنإِ{ املنحرفني،اجلاهلية والضالل 
ها يلَوا عضعها وكوا بِسم، تنييدهمالْ ديناشالر فاِءلَخالْ ةَنسيت ونسبِ مكُيلَعفَ
 ةعدبِ لَّكُة، وعدبِْ ةثَدحم لَّكُ نَّإِ، فَمورِاُأل ثاتدحمو ماكُيإِ، وذواجِالنبِ

ةٌاللَض{. 
فعند الفنت وعند االفتراق وعند االختالف وعند اخللط نلزم السنة ونسأل         

         أن يثبتنا عليها، وأن يبصرنا ا يف مجيع أمورنا ومواقفنا، أمحد -جل وعال -اهللا
 إن األمر قد فشا وتفاقم يا أبا عبد اهللا":لَما جاءه من جاءه وقال له -رمحه اهللا -

وإنه ال مسع هلذا الرجل  -يف حمنة القول خبلق القرآن: يعين -.ووصل إىل ما ترى
اهللا اهللا يف دماء املسلمني، كفوا دماء  ،ال: قال. -يعنون اخلليفة -علينا وال طاعة

إىل آخر ما هو معروف  ...)املسلمني، ال تسفكوا دماء املسلمني هذا خالف اآلثار
 . احلمد عند كل سني سلفيوهللا

فال جيوز يا أخ علي أن تقول هذا القول الباطل لتدافع به عن صاحب         
الباطل، فالواجب عليك أن تشع على السنة، وأن حتث على التمسك ا ولو 
خالفك من خالفك، فعليك أن تلزم احلق ولو قل السالكون، واحذر اهلالك 

 .والردى وإن كثر اهلالكون
 نت يف موقف حممد حسان ماذا تصنع؟لو ك" :فأما أن تقول هذه العبارات        

، هذا هو وقت االمتحان، هذا "ع أن تصنع وأنت بني فكي كماشة؟بل ماذا تستطي
هو وقت االختبار، هذا وقت ظهور السني السلفي الصادق، عشرات اآلالف أو 

حلرام لن يتغري حكمه بسبب ، وا)إا حرام: (غري ذلك نعم وألف نعم أقول هلم
 .اجلماهري الغاضبة الثائرة املتجمهرة املتجمعة بعشرات اآلالف أو أكثر من ذلك
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حيرمون هذه الصنائع الشنائع، وألف  - السنة أهل -نعم إن علماءنا: وأقول        
تبارك  -ارجعوا إىل أماكنكم وبيوتكم واتقوا اهللا: نعم أقول هلم ذلك، وأقول هلم

كُنتم خير أُمة  :تعاىل ، أقول هلم ذلك انطالقًا من قولهيف أنفسكم -وتعاىل
 نَآم لَوو ونَ بِاللَّهنمؤتكَرِ وننِ الْمنَ عوهنتو وفرعونَ بِالْمرأْماسِ تلنل ترِجأُخ

ونَ ونمؤالْم مهنم ما لَهريابِ لَكَانَ ختلُ الْكقُونَأَهالْفَاس مهآل {-أَكْثَر
 -}110/عمران

ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ  :-تبارك وتعاىل - ممتثلًا قول اهللا: أقول هلم ذلك        
وفرعونَ بِالْمرأْميرِ وي104/آل عمران{-إِلَى الْخ{-. 

ضهم أَولياُء بعضٍ يأْمرونَ والْمؤمنونَ والْمؤمنات بع :تعاىل وقوله        
 ونَ اللَّهيعطيكَاةَ وونَ الزتؤيلَاةَ وونَ الصيمقيكَرِ وننِ الْمنَ عوهنيو وفرعبِالْم

يمكح زِيزع إِنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس كأُولَئ ولَهسرهذا من  .-}71/التوبة{-و
  .ناحية

كما  -أئمة اهلدى والفضل والدين -أمل يقل العلماء قبلنا: ومن ناحية ثانية        
أن أهل العلم والدين والفضل ال يرخصون " :ذكرت عن شيخ اإلسالم ابن تيمية

ألحد فيما ى اهللا عنه من معصية والة األمور واخلروج عليهم بوجه من الوجوه، 
؟"ا وحديثًاكما قد عرف من عادات أهل السنة قدمي. 

ال يرخصون ألحد فيما ى اهللا عنه ، هذه طريقة أهل العلم والدين والفضل        
هذا موقف أهل العلم والفضل والدين، وهذه طريقة أهل ، من معصية والة األمور

 .-رمحه اهللا تعاىل-السنة قدميا وحديثًا كما ذكر شيخ اإلسالم
إمنا أمرك بالبالغ  -جل وعال -فإن اهللا :فأقول هذا وال أبايل مبن خالف        
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فَإِنما علَى رسولنا  ،-}55/الذاريات{-وذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرى تنفَع الْمؤمنِني، التذكري
بِنيلَاغُ الْم12/التغابن{-الْب{-، ُلَاغإِلَّا الْب كلَيإِنْ ع-}ا  ،-}48/الشورىمإِن فَذَكِّر

، والكثرة ليست بعربة، -}الغاشية{-)22(لَست علَيهِم بِمسيطرٍ )21( كِّرأَنت مذَ
 .احلق والوقوف معه والسري معه والثبات عليه هذا هو العربة به، هذا من ناحية

نا من قبل يف أحداث مثل هذه األحداث؟، ؤأمل يكن علما: ومن ناحية ثانية        
ر املتأخرة؟، سلمني هذه األحداث يف هذه األعصاأحداث اجلزائر، أمل متر على امل

نا وشيوخ العلماء وجلتهم كشيخنا شيخ اإلسالم الشيخ ابن ئمرت أيام وجود علما
، والشيخ ناصر الدين -رمحه اهللا -والشيخ حممد بن عثيمني ،-رمحه اهللا -باز

م الذي تزعمون أنه شيخكم وأنكم على طريقته، فما بالك -رمحه اهللا - األلباين
 .اليوم تركتم طريقته؟، يف أحداث اجلزائر ومظاهراا

بل كان يف اجلزائر من القتل أضعاف ما كان اآلن يف مصر، وأنكروا مجيعا         
على من قاموا يف تلك األحداث، من املظاهرات والشغب وأعمال التخريب 

رضوم والتدمري، وقد كان فيهم أمثال علي بلحاج وعباس مدين خيطبون فيهم وحي
نا هؤالء الذين ذكرت أمساءهم إال ئنت، وما كان موقف علماعلى الشرور والف

النصيحة هلم، النصيحة تلو النصيحة، واالتصاالت م ومسجلة ومعروفة وهللا 
 .احلمد
فما مظاهرات مصر بغريبة، فالواجب عليك أن تسلك طريق هؤالء         

بعد يف قبورهم، وهذا موقفهم، فما  إن عظامهم مل تبلَ ،العلماء، وهم قريب عهد
بالنا نترك طريق أهل السنة ونتبع طرائق أهل األهواء والبدع؟، كل ذلك ألجل 

 !الدفاع عن حممد حسان أو غريه
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صلى اهللا عليه  -أن يعظم أمر اهللا وأمر رسول اهللا: إن الواجب على املسلم        
فإن اهللا سيعلي  -اهللا عليه وسلمصلى  - ، فإذا عظم أمر اهللا وأمر رسول اهللا- وسلم

 .شأنه، ويكتب له القبول
أن نتبع طريق أهل العلم والدين والفضل، فال : فالواجب علينا مجيعا        

نرخص ألحد فيما ى اهللا عنه من معصية والة األمور وغشهم واخلروج عليهم 
ترجع تربر له  ال نقبل خطأ حممد حسان مث: بوجه من الوجوه، وال يكفي أن تقول

 .وتدافع عنه، وتعتذر له يف باطله هذا الذي مسعه القاصي والداين
موقف حممد حسان يا أخ علي موقف مغاير ألهل العلم والفضل والدين          

يف هذه األحداث، وهو ال يسري على طريق أهل السنة، فالواجب عليك ألَّا تربر 
أن تنصح  -إن كنت صادقًا -صحله، وال جيوز لك هذا، والواجب عليك أن تن

صلى اهللا  - وتبني هلم أنه على غري طريقة رسول اهللا ،الناس بالتحذير من طريقته
 .، وأن اهللا ورسوله أحق أن ترضيه من حممد حسان وغريه-عليه وسلم

هل يستطيع أي أحد يف أي ظرف أن خياطب كل " :والوقفة الثالثة قولك        
 "؟  ه وروابطهأحد، أم أن لكل هذا ضوابط

نعم الضوابط معروفه وهللا احلمد يف كل وقت ويف كل حني، : أقول        
والضوابط إمنا هي مقيدة بالكتاب والسنة، والصادق يستطيع أن يقول احلق، واملتبع 

ي يف هذا يستطيع أن يقول احلق، والكاذب الذي يدعي ينكشف، وإذا تكلم السن
 .الباطل قد لبسوا على الناس سيما وأهلالوقت ببيان احلق ال

بل ذلك لكتاب اهللا ق: فالواجب على املسلم الصادق الناصح لدينه وأمته        
بد أن يبني أن هذا هو احلق ويشد من أزر من بني احلق، وحيذر ممن وسنة رسوله ال
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لبس على الناس وجرهم إىل الضالل وجرهم إىل الشرور وجرأهم على الفنت، فإذا 
الصادق مىت باهللا عليك يكون إظهار السنن؟، إذا مل تظهر السنن يف مثل سكت 

هذه املواقف ويعلم الناس احلق يف مثل هذه املواقف مىت؟، وإذا مل يسمعوا أو مل 
 .يسمع اجلميع فالبعض يسمع على األقل فيخف الشر ال أننا تأيت ونزيد فيه

السنة يف مصر معلومة عندنا،  أخبار إخواننا أهل - وهللا احلمد - :وثالثًا        
تكلموا ومل حيصل هلم أي شيء، ما جرى هلم شيء وهللا احلمد، فالواجب على 
املسلم الصادق العاقل أن يسعى يف ختفيف الشر ال يف تأجيجه، وأن يسعى يف كبح 

 .مجاح هؤالء وتبصريهم ال يف جترئتهم
يف اآلداب  - تعاىلرمحه اهللا -وأما استداللك بكالم العالمة ابن مفلح        

ليحذر : قال اإلمام ابن مفلح ناصحا من وعظ العوام بقوله ":الشرعية، وقولك
اخلوض يف األصول فإم ال يفهمون ذلك، لكنه يوجب الفنت ورمبا كفروه مع 

 ".كوم جهلة
  :أقول هذا الكالم        
رحم اهللا  -يليس هو كالم ابن مفلح وإمنا هو كالم ابن اجلوز: أولًا        
، وابن اجلوزي ذكر هذا الكالم يف كتابه السر املكتوم كما نقله عنه ابن - اجلميع

مفلح وصرح به يف الصفحة قبل الصفحة اليت نقلت منها من الد املذكور من 
 .طبعة مؤسسة قرطبة يف القاهرة

ينبغي ال يصلح إليداع السر كل أحد، وال " :وبداية كالم ابن اجلوزي هو        
لكل من وقع بكرت أن يكتمه مطلقًا، فرمبا ذهب هو ومل ينتفع بالكرت، وكما أنه ال 
ينبغي للعامل أن خياطب العوام بكل علم فينبغي أن خيص اخلواص بأسرار العلم، 
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 ". الحتمال هؤالء ما ال حيتمله أولئك، وقد علم تفاوت األفهام
ومن التغفيل تكلم القصاص " :أن قالمث ذكر األدلة من الكتاب والسنة إىل         

عند العوام اجلهلة مبا ال ينفعهم، وإمنا ينبغي خماطبة اإلنسان على قدر فهمه، 
 ".وخماطبة العوام صعبة، فإن أحدهم لريى رأيا خيالفه فيه العلماء وال ينتهي

يدلل ا على ما ذكر من أمر العوام، مث ذكر : وذكر قصة المرأة يف هذا        
 -ابن اجلوزي: يعين قال -:قال -رمحه اهللا - ابن مفلح: بعده نصوصا مث قال أعين

ليحذر اخلوض يف األصول " فالكالم يف الوعظ مبا ال يفهمون".  عمن وعظ العوام"
انتهى  ".فنت ورمبا كفَّروه مع كوم جهلةفإم ال يفهمون ذلك، لكنه يوجب ال

 .كالمه الذي نقله عن ابن اجلوزي
وهذا الكالم الذي نقله إمنا هو كما قلت يف وعظ القصاص ونفع وعظهم         

يف  -رمحه اهللا -وضرره يف بعض األحيان، وكذم أيضا كما عنون له ابن مفلح
  : الفصل يف هذا الد، يف صفحة اثنتني ومثانني من الد هذا حيث قال

الكالم من كالم  ، فأين هذا"فصل يف وعظ القصاص ونفعهم وضررهم وكذم" 
 !األخ علي يف االعتذار حملمد حسان، بأن العوام ال يفهمون؟

هذا الكالم كان يف األصول اليت ال يفهموا رمبا تلتبس عليهم وتشتبه         
؟، فهل ...)ال يتكلم عند العوام اجلهلة مبا ال ينفعهم: (...عليهم، أين هذا من قوله

وز يف شرعنا اإلسالمي احلنيف، وهل من يسمع إن املظاهرات ال جت: قول من يقول
 .، اللهم غفرانك، اللهم غفرانك!هذه الكلمة من العوام ال يفهمها؟

، وألَّا جيعل هذا  -سبحانه وتعاىل - أن يتق اهللا: فالواجب على األخ علي        
 .من هذا، وألَّا خيلط األمور ليربر ألهل الباطل
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الذي نقل منه األخ علي كالما نقله : ا الفصلولكن أيضا يعجبين يف هذ        
ال : (...من قوله -رمحه اهللا -عن أيب الوفا ابن عقيل احلنبلي -رمحه اهللا - ابن مفلح

األبله الذي ال يعرف األمور هذا ال  ...)يصلح للكالم على العوام ملحد وال أبله
والذين ينادون يصلح أن يتكلم، وامللحد مثل هؤالء املندسني اآلن من الزنادقة 

 .بالدميقراطية والعلمانية وحنو ذلك هؤالء اندسوا يف هذه املظاهرات
وهلذا نسمع كالم أكثر هؤالء املتظاهرين يطالبون بالدميقراطية باحلرية هذه         

الكلمات ال جتوز، دميقراطية باطلة وال تصلح لنا حنن معاشر املسلمني، واحلرية 
ون احلرية الغربية الكافرة الفاجرة البهيمية، وهذا ليست على إطالقها، هم يريد

 .يدل على أن هؤالء املالحدة قد اندسوا يف مثل هذه املظاهرات
أيضا أن يقيم على املسلمني من  -سبحانه وتعاىل -أسأل اهللا: وأخريا        

، وحيكمه فيهم، ويطبقه يف - تبارك وتعاىل -أنفسهم من يقيم فيهم شرع اهللا
كبريهم، ويف كل صغرية وكبرية من شؤون احلياة، وأن جينب بالد صغريهم و

املسلمني الفنت اليت عمت وطمت يف هذه اآلونة وابتدأت من تونس واهللا أعلم أين 
 .ستنتهي
أن يرد عن اإلسالم عادية أعدائه إنه جواد  -سبحانه وتعاىل - أسأل اهللا        

سوله نبينا حممد وعلى آله وأصحابه كرمي، وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ور
  1اهـ"وأتباعه بإحسان، واحلمد هللا رب العاملني

                                                        

1 1432/ ربيع األول/ 3: السبت املوافق، و عبيدة منجد بن فضل احلدادأب: قام بتفريغه 

  ..للهجرة
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  :قال حممد بن حسان يف شرك القبور املنتشر يف الناس        
 !مفيش قبور"         

 !، عن شرك القبور ؟حماضرة يف احلديث عن القبور أوتستغرق خطبة  ملاذا        
 !الداعي ؟ ما! ؟ ملاذا
ينكرون  ودعوا ما ،حدثوا الناس مبا يعرفون ":-رضوان اهللا عليه - قال علي        

 . "أحتبون أن يكذب اهللا ورسوله
 ما أنت مبحدث قوما حديثًا ال تدركه عقوهلم إال ":قال عبد اهللا بن مسعود        

 ." كان لبعضهم فتنة
 ،يطلع ءجيي ،غريشاب من شبابنا الص ء، جييمثال يتكلم شيخ عن قرب يأيت        

ال  هكذايعين ممكن فيه ناس ! معقول  :من إخواننا األفاضل يقول له ايسأل أخ
 !من دون رب العاملني ؟القرب  هذا يفالذي موجودين يسألوا الرجل امليت  وازال

 يعين القرب ؟ ماذا طيب
، لكن ال وتذكّر بشرك القبور تذكرة عامة سريعة عابرة، تنبهأن ممكن         

 نبغي أن تستغرق الوقت كله يف موضوع ال وجود له يف واقعك أنت أصالي
  اهـ"فالبد يا إخوة أن يتزود الداعية ذه الثقافة ، وذا الزاد !كداعية 

  
خري الربية  أي ثقافة وأي زاد يا من ليس له من الدين إال ما زاد؟: قلت        

والتحذير اهللا لتحذير عن عبادة غري بدعوته القولية والفعلية واحلالية مل يتوقف عن ا
أنواعا من  - هو ومن تبعه -، يقاصي فيهاعاماأربعة عشرة  حوايلمن الشرك 
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شيء من ذلك  -صلى اهللا عليه وسلم - ، ومل يثنيهوالنكال التعذيب والظلم واجلور
من  اعن التحذير من الشرك مبا فيه األصنام واألضرحة، بل كان آخر كالمه حتذير

 بورذوا قُختصارى االنو هوديالْ اُهللا نعلَ{:- صلى اهللا عليه وسلم -لالشرك فقا
بدأ حياته الدعوية بالتحذير من الشرك وأاها كذلك بالتحذير  .}دساجِم مهِائيبِنأَ

وال يستهني من الشرك إال من وقع فيه ومل يهتم، أو سيقع فيه ال حمالة  .من الشرك
بدأت بالتحذير من الشرك وانتهت  -صلى اهللا عليه وسلم - فدعوة حممد .وسيندم

وما زال ورثة علمه ينحون حنوه ويتبعون منهجه فيحذرون  .بالتحذير من الشرك
  .مما حذر منه ويأمرون مبا أمر به

ردا على قول  -حفظه اهللا -قال اإلمام بقية السلف الشيخ صاحل الفوزان        
  :حممد حسان هذا

           الشرك، الرسول وإنكار يل، تضليل وكراهية لدعوة التوحيدتضلهذا "         
مكث فيها  أليسالتوحيد؟  إىلكم مكث يف مكة يدعو  - صلى اهللا عليه وسلم -

يؤمر بالصالة والزكاة والصيام واحلج؟  أنالتوحيد قبل  إىلثالث عشر سنة يدعو 
 السالمة نسأل اهللا -كافر أو منافق إاللها قحيد استمر عليها، وال يستثولتافدعوة 
يف حماضرة يف  ،التوحيد، البد من النهي عن الشرك إىللدعوة ، البد من ا- والعافية

        : الرسل إليهالذي دعت  األصلخطبة مجعة يف كلمة، البد من هذا، هذا هو 
                    إِلَه إِلَّا أَنا فَاعبدون وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نوحي إِلَيه أَنه لَا

 يتأْت كنإِ{ :اليمن إىلملعاذ ملا بعثه  -صلى اهللا عليه سلم - وقال .-}25/األنبياء{-
 نَّأَو اُهللا الّإِ هلَال ا نْأَ ةُهادش هيلَإِ موهعدما ت لُوأَ نكُيلْ، فَتابٍك لِهأَ نم ماًوقَ
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محداًم نْإِ، فَاِهللا سولُر هأَ مجابوك ذَللأَفَ كعلمهاَهللا نَّأَ م فَاترض لَعهِيم خمس 
لَصة وال فائدة من مجيع ال فائدة من الصال ألنه. آخر احلديث إىل }...وات

م ما ولَو أَشركُواْ لَحبِطَ عنه، األعمالمع وجود الشرك، الشرك حيبط  األعمال
  .-}88/األنعام{-كَانواْ يعملُونَ 

العقيدة  نبد من التركيز على العقيدة، بياعمل مع الشرك، فالفال ينفع أي           
  1اهـ"، البد من هذا، نعم-عز وجل -يان ما يضادها من الشرك باهللابالصحيحة، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ****  


                                                        

اإلمام : منشور على النت بعنوان. تفريغ األخ الكرمي أيب إسالم السلفي املصري -  1
  .كالم حممد حسان ال يقوله إال منافق: الفوزان
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 للتهريج وايدين للمكر، ايدين القالئل املغاربة العلماء من املغراوي        

  اإلسالمية للمجتمعات التكفرييني أشد من وهو واالستهزاء، والسخرية والضحك،
 من وغريهم عرعورال وعدنان املقصود عبد حممد ومثل مثله يستثين، وال يعمم

  .سرورينيوال القطبيني
 ومل أبدا، بذلك يتعظ مل وملا عددا، سنني هلم املنصوحني من أيضا املغراوي        

 واجلرح التهم سهام من الكويتية التراث إحراق مجعية قوم أصاب ما أصابه يتراجع،
ل بنص وهو مبتدع ضال مض .الدين إنه مداهنة، وال هوادة ال نعم،... والتحذير

  .علماء عصره

 عن -تعاىل اهللا رمحه - عثيمني بن صاحل حممد ماإلما الشيخ سئل فقد        
  :وخمتصرا كافيا شافيا جوابه فكان املغريب، املغراوي
           النيب أن يعلم وال الواقع يفقه ال!  ثوري رجل هذا!  ثوري رجل هذا"         

 ضرب وإن علينا أثرة وجدنا وإن ونطيع نسمع أن أمرنا -وسلم عليه اهللا صلى -
 معاملة يف وغريه حنبل كابن األعالم لألئمة جرى ما يفقه ومل املال، ذوأخ الظهر
 خبلق بالقول الناس يأخذون الذين !اآلن املوجودين من أشد هم الذين اخللفاء
  1اهـ". وأمثاله هذا!  احذر!  احذر القرآن،

                                                        

  .منتديات نور اليقني منقول من -  1
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  : فقال -تعاىل اهللا رمحه -اليمين النجمي حيىي أمحد اإلمام أما        
 إال هو ما الوريقات هذه يف املغراوي سجله الذي الفكر فإن وأخريا،..."         

  1اهـ".خارجي تكفريي سروري فكر
  :-أيضا تعاىل اهللا رمحه - وقال       

 اليت األنظمة هذه أن يعتقد ألنه تكفريي، املغراوي أن ذا اتضح: وأقول"        
 مذهب وهذا ا، لتعاملا جيوز ال كفرية أنظمة واملرور، اجلنسية: أنظمة هي

  2اهـ".التكفريي اخلوارج

  :أيضا وقال        
 الكبائر وجعل األحكام، يف املتفاوتة األمور هذه بني املغراوي خلط وإن"         

 جهل على لدليلٌ مكفِّرة جعلها ،-اإلسالم من خترج ال معاصي تعد اليت -املفسقة
 عقيدة اعتقاده أو مكفِّر غري هو وما مكفِّر، هو ما بني متييزه وعدم املغراوي،
 وغري املكِّفر، بني التمييز جيهل أنه اعترف إن فإنه أخرى ناحية ومن. اخلوارج
 كم خطري؛ مزلق هذا ألنَّ يتصدر؛ أن قبل يتعلم أن عليه جيب كان فإنه املكفِّر؛
     3ـاه".راجعون إليه وإنا هللا وإنا بشر، من أضلَّ وكم أمم، من أهلك

 يف فقال -تعاىل اهللا رمحه -البنا الوهاب عبد بن حممد العالمة الشيخ وأما        
  :                                                    املغراوي

                                                        

  املغراوي اقرره اليت الدعاوي نسف .-  1
  .املصدر السابق -  2
  نفس املصدر -  3
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 يف كان هذا :"ويقول طيب، هو ما كثري كالم له..  يهديه اهللا املغراوي،"         
  …ينبغي ما عنه أكتب..  أكتب طيب.."هعن رجعت عنه، ورجعت املاضية األيام
 كل بيده الذي هو نفسه، من وجعل.. نفسه يف ميدح املغراوي يهديه اهللا مث        
 يف املصري احلسن أبو كلمه ملا أنه الواقع.. يهديه أن اهللا نسأل صراحة.. شيء
 سيد أن: كتب كلمتني؛ يف كتب فرجع، عليه والثناء قطب لسيد مدحه مسألة
 قاله هذا هل لكن عنه، وتكلم وكذا، أشعري وعقيدته املسلمني اإلخوان من قطب

 على ؟.. أدري ما ؟ الرواتب له تدفع اليت للسعودية إرضاء قاله أم ؟ اقتناع عن
 أنه فيقول ويتكلم مكة، يف عندي كان ألنه يهديه، أن اهللا نسأل بين، يا حال كل

 عبد والرباء؛ الوالء الق؛اخل عبد الرمحان عبد..  قلت الكويت، إىل سيذهب
 اهللا، إىل الدعوة يف وخنرج ندعوا كنا هادي، وابن هو أبنائي، من هذا الرمحان
 هو الشباب، من رأيت من أفضل من أقول، لن... فكان بعض، مع سويا ونسافر
 وقلنا كليا، تغريا تغري يب، يتصل أن أعداءه أعدى وكان تغري مث هادي، بن وربيع

 بودي وكان وجاءين انتكس، ولكنه السلفية، العقيدة على كان نالرمحا عبد: هذا
 رجع فإن للَّه، إال عرفته ما أكلمه، ما واهللا قلت..  البيت أدخلته وال قابلته ما أين
 هلذا حال، كل فعلى...  به يعمل ال ولكنه به يوقن مازال أنه أعتقد الذي احلق إىل
 ألن يذهب؛ أن يصح ال أنه بذلك شرتفأ احلق، إىل يرجع حىت أبدا أكلمه ال أنا

 اهللا فنسأل كذلك، لكنه املخالفني، يعاشر ال الصحيح السلفي السلفي، أن: احلقيقة
   1اهـ" .يهديه أن

                                                        

  .املغراوي يف العلم أهل ملقوالت احلاوي املختصر اجلامع -  1
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  :فقال للمغراوي كالم عليه عرض مث        
 حال، كل على وأنت يهديه، أن اهللا فنسأل واضحة، صرحية خارجية هذه "       
 املسلمني، اإلخوان وحال طبيعة هذه يقتلوك، أن يريدون عنه ثتتحد حني اَتباعه

 أنفسنا نسكِّت وحنن يهديه، أن اهللا نسأل نقوله؟ ما عليك، اهللا بارك بين فيا
 كل وبني بيننا مفارقة وتكون عندنا، الذي ونبني الصحابة، وفهم والسنة بالكتاب

 اهللا صلى -لنبيه بين - وجل زع - اهللا أن فكما  به؟ مالنا الطريق، هذا خيالف إنسان
 وإِنا..  مشبوهني كانوا ولو حىت املخالفني خناطب كيف تبع له وحنن -وسلم عليه
أَو اكُملَٰى إِيى لَعده ي أَولَالٍ فبِنيٍ ضأَلُونَ لَّا قُل )24( مسا تما عنمرلَا أَجو 

 على أنتم إما عنا، خمتلفون أنتم حنن، عندنا ما -}سبأ{-  )25( تعملُونَ عما نسأَلُ
 ملن؟ احلكم الضالل؟ على وأنتم اهلدى على حنن وإما الضالل، على وحنن اهلدى

 نعاملكم إمنا أذى، بأي لكم عرضنت ما حنن هذا، من وأكثر بل..  والسنة الكتاب
           1اهـ". تعملُونَ اعم نسأَلُ ولَا أَجرمنا عما تسأَلُونَ لَا قُلْ - حبكمة

  
  .           -تعاىل اهللا حفظه - اجلابري عبيد العالمة الشيخ        
 أنه عليكم خيفى ال شيخنا:" التايل السؤال -تعاىل اهللا حفظه -الشيخ سئل        

 قد أنه وعلمنا املغراوي، الرمحان عبد بن حممد حول الكالم اآلونة هذه يف كثر قد
  ..." املشايخ من كثري نصحه وأنه فيه، انتقد مما ئاشي بلغكم
 اهللا بارك -يصلح ما الرجل خملط، ":-السائل كالم قاطعا - الشيخ فقال        

                                                        

  .املصدر السابق -  1
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   1اهـ".خملط الرجل ،- فيك

  :- أيضا اهللا حفظه - الشيخ وسئل        
  "  املغرب؟ يف املشايخ بعض تعرف هل شيخنا"         

  :-اهللا حفظه -الشيخ جواب        
 أصبح وقد ،-اهللا هداه -املغراوي األخ إال املغرب يف أحدا أعرف ال أنا"         
 واتصاله القطبية، التراث بإحياء اتصاله به أضر احلقيقة يف ألنه أخريا، خيلط

                                                             اهـ".نعم عندنا، السعودية يف باحلركيني
   

  .   -تعاىل اهللا حفظه - املدخلي زيد العالمة الشيخ مقولة        
  :           1421 احلجة ذي 6 يف -تعاىل اهللا حفظه -الشيخ سئل        
 عند املغرب إىل يذهبوا أن السلفيني الشباب تنصحون هل الشيخ فضيلة"        
                                                                         ؟ العلم لطلب املغراوي الشيخ

  :اجلواب        
 يف وهو العرب جزيرة يف حنن عنه، بعيدون حنن أوال املغراوي، الشيخ"         

 كثري خطأ فيها الثقات فرغها الثقات، من مفرغة أشرطة له مسعنا أننا إال املغرب،
 فرغه ما يف عنه قرأناه ما منهجه؛ هذا كان فإذا السلف، منهج عن بعد وفيها

 وهو ينكره ال هذا كان إذا الثاين، والوجه األول الوجه أشرطته من العلم طالب

                                                        

  مكاملة هاتفي مفرغة -  1
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 من له قرأت ما حسب فالرجل بد؛ ال الثقة نصدق أن الواجب ومن قاله، الذي
 إمنا و يديه، على العلم يأخذ أن العلم طالب من أحدا أرشد ال املفرغة أشرطته

 أما وباطنا؛ ظاهرا وفعال، قوال السلف منهج سالك هو عمن العلم نأخذ أن جيب
 يسلك ومل والسنة الكتب من أدلة عليها ليس نصائح كيال، للناس يكيل من

 حىت عليه التتلمذ وال ألشرطته السماع جيوز ال الصاحل، السلف منهج صاحبها
 يؤخذ ذلك وعند يدعيه، الذي السلف منهج إىل يعود و الناصحني، نصيحة يسمع
 كما واحلال أما السلف، منهج على موافق هو مما كتب ما يؤخذ و عنه، العلم
                                   اهـ".منه خريا اهللا عوضه هللا شيئا ترك ومن العلم، عنه تأخذوا فال وقرأنا، مسعنا

                                 
  .-تعاىل اهللا حفظه -املدخلي هادي بن مدحم الدكتور الشيخ مقولة        

  : اآليت السؤال -تعاىل اهللا حفظه -الشيخ سئل        
 أشخاص لنا ينربي املنهج، فاسد شخص من الشباب حيذَّر عندما"         

 املغراوي مع ربيع الشيخ فعل كما عليه ونصرب سلفية، وأصوله سلفي هو: يقولون
    ؟" قولكم فما قومه لىع نوح صرب وكما عرعور، وعدنان

                                                                                                                             
  :الشيخ جواب        
 تريد؟ فماذا الصرب من الصرب أهل انتهى قد كان إذا صحيح، هو ما هذا"         
 مل إذا أما فانتهى، الدرجة هذه إىل انتهوا هؤالء كان إذا نتبعهم، أن ليناع وجب
 الذين هم عليهم ينتظر هذا، يف العلم ألهل إمنا لنا ليس فالكالم يكن،
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   1اهـ.يصدرون
         
  .    -تعاىل اهللا حفظه -السحيمي صاحل للشيخ مقولة        
  :للمغراوي كالم عليه عرض ملا - اهللا حفظه - قال        
جائر  حكم هذا ..جائر حكم هذا إن.. باهللا إال قوة وال حول ال"         
 وخصوصا للمسلمني؛ وتعميم وجمازف جائر حكم هذا: فأقول القول أختصر...

 اآلن موجودون واملنافقون النفاق أن الشك املائة، يف مائة كلمة على التنصيص
 يف مائة كلهم الناس اآلن املنافقني نأ الشكل ذا التعميم هذا لكن اآلن، وقبل
 خطري كالم هذا بل أبدا، جيوز ال الكالم هذا.. مسلمون يوجد وال..منافقون املائة

 تعليقا أو غريه، أو للموطأ شرحا كان إن متاما ميسح أن جيب اخلطورة غاية يف
 يعمج كفر ألنه نصوحا، توبة اهللا إىل وقائله صاحبه يتوب وأن ميسح أن جيب عليه،

 البالد إحدى يف إنه يقال برجل ذكرين هذا املائة، يف مائة بنسبة مادام املسلمني
 وزوجيت أنا إال مسلم يوجد وال كفروا كلهم الناس إن: وقال يوما وقف العربية؛
 نفسه استثىن هذا إن بل الرجل، هذا كالم يشبه هذا..  اهلند يف يوجد ورجل

 يبق مل بأنه املسلمني مجيع على عام حكم اهذ كفار، والبقية ثالثا ورجال وزوجته
 بعد استثناء فيه يكن مل إن الكالم، هذا مقتضى هو هذا األرض، وجه على مسلم
 الكالم هذا أن شك فال الكالم، هذا بعد استثناء للكاتب يكن مل إن يعين ذلك،

 على عام خارجي حكم وفيه خماطرة فيه جائر تعميم هو بل اخلطورة، من غاية يف

                                                        

  .موقع نور اليقني. بصمة قلم/ عبد الرمحن املغراوي وطريقته يف الدعوة : رد -  1
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 كلمات وهذه األرض، وجه على مسلم يبق مل أنه ذلك ومعىن املسلمني، يعمج
 كتبه، من كثري ويف ظالله يف وغريه قطب سيد تعميمات من الغالب يف تستوحي

 الذين حىت مسلم يبق مل وأنه ورجعوا، ارتدوا قد كلهم املسلمني بأن جيازف الذي
 أو الكلمات هذه أن الشك هو؛ يدعي وكما يقول كما- الشريعة حتكيم يدعون

 بعض من انتقيت اليت الكلمات بتلك املسلمني على واحلكم العامة، اإلطالقات
 علماء عن العلم يتلقوا ومل أهله عن العلم يتلقوا مل الذين املساكني اجلهلة الكتاب،
 عن أخذوها مفاهيم أو الشرقي، أو الغريب األدب عن تلقوه وإمنا السلف،

 -وتعاىل تبارك -اهللا اتقوا: هلم فنقول أنفسهم تلقاء نم ا اجتهدوا اجتهادات
 واهللا -أعلم فيما - األحكام أظلم من احلكم هذا وإن قولكم ببعض وقولوا
    1اهـ".أعلم

  
 "النصح احلسن أليب احلسن :"قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب الوصايب يف      
 :لهخماطباً 
عن املغراوي وأنه سلفي  - به ويرضاهوفقنا اهللا وإياكم ملا حي -دفاعكم "      

السيما وقد انتقده مجع  ،كان يف غري حمله... ويدعو إىل السلفية وأنه على اجلادة 
 :من أهل العلم وهم

   :ملا عرض عليه كالم املغراوي -اهللارمحه  - قال . الشيخ ابن عثيمني      
          يعلم أن النيب ال يفقه الواقع وال ! هذا رجل ثوري ! هذا رجل ثوري "   .    

                                                        

  .املصدر السابق -  1
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أمرنا أن نسمع ونطيع وإن وجدنا أثرة علينا وإن ضرب  -صلى اهللا عليه وسلم -
الظهر وأخذ املال ، ومل يفقه ما جرى لألئمة األعالم كابن حنبل وغريه يف معاملة 

الذين يأخذون الناس بالقول خبلق ! اخللفاء الذين هم أشد من املوجودين اآلن 
  .اهـ"هذا وأمثاله! احذر ! القرآن، احذر 

  :-تعاىل اهللا حفظه -املدخلي هادي بن ربيع العالمة الشيخ وقال 
 بينت حيث كتب ثالثة السلف ملنهج خمالفاته يف كُتب الذي املغراوي حممد "...

 اهللا لبيت احلاجني املصلني من كثري على واحلكم والعجول والردة بالتكفري هذيانه
 له وبينت اإلسالم من شعرة عندهم ما بأن العبادات هذه من املكثرين احلرام

 إسحاق أليب" املغراوي الرمحن عبد بن حممد خمالفات" كتاب انظر أخري خمالفات
 وعمالقاً أشم جبالً املغراوي من جعلت املخالفات هذه لقصاص، مهدي بن هشام
 وأراذل غرأصا السلف مبنهج وبعلم حبق ينتقده من وجعلت احلسن، أيب عند

 ذنب الضعيف اإلميان مع فيه يضر ال الذي احلسن أيب ميزان وهذا صلصة وقواطي
 امليزان كفيت إحدى ويف امليزان هذا يف ويسقط يضر عنه والذب باحلق والتمسك

 البخس األخرى الكفة ويف والباطل الضالل ألهل بالنسبة املفصل على امل محل
 أعراض حرمة وال كرامة وال املوازنات منهج وال مفصل وال جممل فال احلق ألهل

  . امليزان هذا يف
 أسئلة على املعرب اجلواب وشريط )2( رقم الدعوة حقيقة شريط امسع         

  .املأريب احلسن أليب كالمها املغرب
  

  :التكفريي املغراوي قال        
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لشرك وتتفق وإذا كانت األمة تتواصى وتتفق على املعصية وتتفق على ا "        
على االحنراف وتتفق على التربج وتتفق على االنسالخ من دين اهللا وتتفق على 

 "ماذا تريدون ؟ ؟الردة، وجتهل كل املخالفات، ماذا يقع هلا
ويكثر يف أشرطته من هذا اللون من الكالم ويوجد هذا اللون يف كتابه         

 وأنكر عليه الشيخ عطية عقيدة السلف كما يوجد فيه أصل اخلوارج يف التكفري
حممد سامل أحد املدرسني يف اجلامعة اإلسالمية سابقاً والقاضي باملدينة واملدرس 

 .باملسجد النبوي أنكر عليه التكفري الشامل الواضح يف مناقشة إحدى رسائله
مث ملا بينت له أخطاؤه واحنرافاته استكرب وحارب من بني له ورماهم هو         

قة واخليانة والشتائم املقذعة مث ملا أدانه العلماء زاد يف عناده وذهب وحزبه بالزند
أهل اإلفك والبهتان  "حيط من شأم ويسخر منهم، مث ألف كتاباً مساه بـ

األمر الذي يؤكد فيه عناده وطعنه، وعدد فيه أخطاء  "الصادين عن السنة والقرآن
  1أهـ! . ل بأنه مل خيطئ األنبياء والصحابة واألئمة الكبار وانتهى بغري خج

 
  ":التثبت يف الشريعة ": وقال أيضا يف       

إن املغراوي قد وقع يف احنرافات كثرية ختالف املنهج السلفي يف  "        
أساسيات منها التكفري للمجتمعات اإلسالمية واحلكم عليهم بالردة وأن األمة تتفق 

  ـأه "ذا اخلعلى الشرك وتتفق على الردة وتتفق على كذا وك
 

  : مراحل فتنة أيب احلسن املأريب " :و قال أيضا يف        
                                                        

  احلسن أيب زاعمم إبطال - 1
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وقع املغراوي يف أخطاء كثرية يف أصول املنهج السلفي ووقع يف خمالفات  "        
منها هلجه بالتكفري فنصح كثرياً بالتراجع عن أخطائه ، فكان يعد ذا التراجع 

لزندقة وباخليانة والبتر وأشاع الطعون ويتالعب ويرمي هو وأنصاره من انتقده با
والفتنة يف املغرب ويف اململكة واإلمارات واليمن وغريها من البلدان ، وكنت أنا 
أى السلفيني وغريهم عن اخلوض فيها وأحاول إطفاء هذه الفتنة قرابة سنتني أُسأَلُ 

وض يف هذه من بلدان كثرية عن فتنة املغراوي فأسكتهم وأقول للسائلني أتركوا اخل
الفتنة مث صرت أمنيهم برجوع املغراوي فكان السلفيون يسكتون حسب علمي 
وأصحاب املغراوي يؤججون الفتنة والسيما يف احلرم املكي فإم كانوا يبثوا أمام 

 . السلفيني الوافدين من البلدان بطريقة إعالمية حزبية عجيبة
يني لعرض أخطاء املغراوي على فلما بلغ السيل الزىب تصدى بعض السلف        

عدد من العلماء فقالوا فيها كلمة احلق فشرع املغراوي يف الطعن فيهم ويف 
 . إسقاطهم على طريقة صديقه عدنان عرعور

وشرع أبو احلسن يف الفتنة يدافع عن املغراوي ويؤوي تالميذه الذين         
لعلماء بأم أراذل جندهم للفتنة والشغب ويصف من انتقد املغراوي ومنهم ا

وأقزام وقواطي صلصلة ويصف املغراوي بأنه جبل أشم وهذه القواطي لن تطيح 
  1ـأه "باجلبل

          
  :وقال املغراوي كذلك        

                                                        

  .املصدر السابق - 1
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واآلن صارت الصنمية هلا اجتاهات، كان هؤالء لتخلفهم العقلي كان "         
ا بالعبادات، ال، اآلن عبارة عن أحجار أو كواكب متثل يف األرض فيتجهون هل

 يف القرآن  -تبارك و تعاىل -أكثر اآلن هذه التمثيليات أو هاته اليت ذكرها اهللا
وهي مناذج وأشياء تشري إىل أشياء كثرية ومعنويات وإىل كذا أصبحت اآلن 
اجتاهات أصنام تتحرك يف اجتاه معني، االجتاه الفالين، االجتاه اليساري، االجتاه 

هذه أصنام، باهللا، ؟ نسمي هذا  ماذاه االشتراكي، االجتاه الشيوعي، البعثي، االجتا
االحتاد النسوي هذه أصنام، كل هذه نوع من الصنمية، يف اإلسالم احتاد نسوي ؟ 

احلكم بغري ما أنزل اهللا صنم، ألنك تعبدت به، تعبد . امهذه كلها أنواع من األصن
، فاآلن إذا أردنا فقد عبدت صنماإذا حتاكمت إىل غري كتاب اهللا والسنة  ،صنما

 1اهـ" عليناأن نشخص الصنمية يف العامل يصعب 
  

  :وهذا قول آخر للمغراوي الغاوي        
تضعون فيها غري الفاجرة والفاجرات ال تفتحوا فلسطني و أنأردمت  إذا"         

مازال  ، أولئكعلى ما هي عليه فدعوهاوامللعونة وامللعونات والكافرة والكافرات 
فتحوها و تقيموا فيها شرع ت أننريد منكم  حنن أهل كتاب لكن  منأم فيهم 

بأنفسكم حتتاجون إىل لكن أنتم بأنفسكم مرتدون حتتاجون إىل استتابة، أنتم و ،اهللا
تتراجعوا وتتوبوا إىل اهللا أن ، يعين البد أن نستتيبكم، وإىل أن يستتيبكم املسلمون

 مث بعدهاويتخلى هؤالء عن جاهليتهم ختلياً كامالً  ،صوحتعاىل التوبة الصادقة الن
                                                        

تسجيالت دار القرآن بوكار مدينة  -أ- 3مواقف إبراهيم العقدية : من شريط - 1
  .مراكش
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  1اهـ"تفتحاليت تريد أن  تتكون اجليوش
  

 :، قال هداه اهللاعامة األمة بالنفاقل وهذا وصفه        
فلهذا من خالل اآليات القرآنية اليت يف البقرة واليت يف النساء واليت يف "         

حزاب واليت يف املنافقون واليت يف هذه اآليات اليت األنفال واليت يف التوبة واليت األ
أعطت عالمات كثرية وأوصاف تكشف عن حقيقة النفاق وهي واهللا الذي 

أو  مخسني يف املائةما هو  مائة يف املائة،يقرؤها جيدها منطبقة متاما على عصرنا هذا 
لبصرة إىل شوارع وأزقة ا، واهللا لو خرجوا قال احلسنكما  مثانني يف املائة

اإلسالم يف ، تلك الساعة قاهلا احلسن ألن الستوحشت، اآلن خالص ما حيتاج
دخل إال يف النفاق ، لكن اآلن ما ختوض وال خترج وال تذلك الوقت كان بارزاً

، يعين جتد مجيع األمور قد فقدها ألنه ال صالة  ال دين ال عقيدة ال هذه وال هذه
  .2اهـ"نافقنيامل ماذا؟ مناملسلمون وذلك تدبري من 

  
  :-  اهللا حفظه -البخاري الرحيم عبد بن اهللا عبد الدكتور وقال الشيخ       
 يف سعيد بأيب املثل وضربك غثائية، :الفتح مسلمة من الصحابة يف كقولك"        

           والتبليغ اإلخوان بأن وقولك الصحابة، يف ذلك وغري صياد، ابن مع الظن سوء
 املنحرفني من عدد عن دفاعك و األفيح، باملنهج وقولك لسنة،ا أهل من واجلهاد

                                                        

  14مواقف موسى العقدية شريط  - 1
  صفات املنافقني:درس مرئي بعنوان - 2
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. منشورة مكتوبة مسجلة كثرية عديدة مسائل يف وغريهم، والقرين كاملغراوي
  16 :ص. حاشية

 حول -احلقيقة يف له حمك وهو - النقاشِ يف معه بدأنا مث ":أيضا قال و        
 غري من أو احلزبيني من همو عنهم، ودافع عليهم أثىن ممن األشخاص بعض

 يف الرجل عن حقائق له املغراوي،وبينت يف املفرط مدحه عن وتنازلَ السلفيني،
 إبراهيم الدكتور الشيخ الفاضل أخينا بيت يف األخري السِ ويف الس ذلك

 من أعرفها ما أشياء هذه:" بنفسه قال حىت قبلُ، من يعرفها كان ما واليت الرحيلي،
 ال،: اجلواب ا؟ قال هل عرفها؟ بعدما منها موقفه هو ما لكن فصدقناه،" قبلُ

 عدالة يسقط ما احلقائق هذه ومن هواه، توافق ال ألا األخبار؛ رد يف كعادته
  "106/ 105 :ص ؟؟ استكباراً واستكرب وأصر دافع املغراوي،لكنه

 خياف وال وجبلٌ، إمام وأنه ملغراوي،ا على ثناؤه عليه أخذ ": أيضا وقال        
 طالب من املغراوي الشيخ فأخونا:"  املأخذ هذا يف فقال. السلفية جهة من عليه
 جهة من عليه أخاف ال أو عليه مطمئن أنا( وقويل م، اهللا نفع الذين الدعاة العلم

 واملبالغة غريي، عن فضالً الفتنة نفسي على آمن ال واهللا فإين خطأٌ، قول السلفية،
  ".ذلك من شيٍء أي عن وأرجع جيوز، ال غريه أو املغراوي الشيخ مدح يف مين

  : التعليق        
 فتراجع جبالً، إماماً املأريب عند كان املغراوي أنَّ القارئ أخي ترى فأنت"         

 كتل من مباشرةً عنده الرجل ونزلَ -كذلك واألمر مساها، هكذا -املبالغة هذه عن
 من الفتنة من عليه األمنِ من له ادعاه وما)!! علم طالب( كونه إىل العلية املرتبة
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 كالمه فتضمن التراجع، يف وصريح واضح والكالم أيضاً، عنه تراجع السلفية، جهة
 أمنِ مسألة: والثَّانية وإمامته، مدحه مسألة: مها تراجعني املغراوي مسألة يف هذا

  1اهـ"148: ص ".تقدم ما إىل يضمان فهذان السلفية، جهة من عليه الفتنة
  
احلقيقة مل يبلغ سيد قطب التكفريي مبلغ املغراوي يف التكفري، : قلت        

ه، توال تالمذ وأباه أمهاملغراوي عمم التكفري والنفاق لكل مسلم ومل يستثن حىت 
والتطرف يف التضليل كفري يف الت مل يستثن حىت نفسه، وهذا هو الغلو بل

 .-أسال اهللا السالمة والعافية - واستحالله يف حق كل مسلم
  
  

  
  
  
  
  

  

                                       ****  


                                                        

  السليماين على الرد يف الرباين الفتح -  1
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 له، نقرأ كنا واجلماعة، السنة أهل من كثري فيه دمص احلليب؛ حسن علي        
 رمحه - األلباين الدين ناصر اإلمام أبناء من عامل أنه عنه اُشتهر ألنه إليه ونستمع

  .- اهللا رمحه -األلباين اإلمام يد على تتلمذه خرب فند من جاء حىت ،-اهللا

 -عقيدته يف ال منهجه يف - جحش بن عبيد كمثل احلليب احلسن أيب مثَلُ        
 -وسلم عليه اهللا صلى -اهللا رسول عند من خرج األولني، املهاجرين من كان

 وهي قلبه سلبت من على عيناه وقعت به فإذا احلبشة، قاصدا اهللا إىل مهاجرا
 علي وبني بينه الشبه ووجه كافرا، ميوت أن اهللا شاء مث وتنصر، فتبعها نصرانية،

 عند من وخرج واجلماعة، السنة أهل من كان األخري هذا أن احلليب، حسن
 التراث إحراق مجعية على عيناه توقع إن وما سلفيا، -األلباين األمام - شيخه

 من وخرج أثريا، ال تراثيا أصبح حىت -اهللا رمحه - األلباين رحيل بعد -الكويتية
 إىل الناجية الفرقة من والضاللة؛ البدعة أهل ساحة إىل واجلماعة، السنة أهل دائرة
  .الباغية الفرق باقي

 شيخه فخالف بنان،بالشارة واإل الشهرة التراثي حسن علي الشيخ عشق        
 املبتدعة، وإمام البدعة رأس هو وأصبح واملبتدعة، للبدعة األول احملارب األلباين
 واجلماعة، السنة أهل أصول تضاد اليت القواعد هذه وجعبته قبته من إلينا وأخرج
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           يشاء من ويهدي يشاُء من يضلُّ القلوب، ومقلب األحوال مبدل فسبحان
            ) 18( يشاُء ما يفْعلُ هاللَّ إِنَّ مكْرِمٍ من لَه فَما هاللَّ يهِنِ ومن ؛-}8.اطرف{-

          اهللا رسول مسعت: -رضي اهللا عنه -الكاليب مسعان بن النواسوقال  -}احلج{-
 عِابِِصأَ نم نِيعبصإِ نيب الّإِ بٍلْقَ نم ام {:يقول - وسلم وآله عليه اهللا صلى -
الرحنْإِ نِم قَأَ اَءشامه نْإِو أَ اَءشاغَزرواه احلاكم وقال صحيح على شرط مسلم{ .} ه{   

 بلِّقَا مي مهاللَّ {:يقول -صلى اهللا عليه وآله وسلم -وكان رسول اهللا        
 عضيو اماًوقْأَ عفَري نِمحالر ديبِ نُايزمالْ، وكينِى دلَا عنوبلُقُ تبثَ وبِلُقُالْ

رِآخلَإِ ينى يالْ مِوقيامهذا حديث صحيح على شرط مسلمو{ . } ة{ 

 العلم أهل وردود ومعتربا، مفصال مفسرا جرحا جمروح التراثي حسن علي        
  :قوله له، فاسدة قاعدة وأشهر تبديعه، على دالة الفاسدة قواعده على

 سببا غرينا يف خالفنا جنعل أن جيوز ال: مرة من أكثر كلمة ونقول"         
 هذا أقول أنا بينه، اخلالف يف سببا غريه يف خالفه جعل من بيننا، للخالف

   اهـ".أمحق

 والتعديل، اجلرح علماء خاصة محقى كلهم العصر هذا أئمة أن يعين: قلت        
  .والتعديل اجلرح أهل من قبلهم كان من وكذلك

 عرعور يف أو املبتدع، القرضاوي يف مثال الناس اختلف إذا أنه يقصد فهو        
 واآلخر يبدع أحدهمأو يف طارق السويدان،  القطيب، حسان ابن يف أو الضال،
 األخوة راية حتت حنن ونتحد أهله، بني اخلالف ندع أن رأيه يف فالواجب يعدل،
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 فعله من فهذا املبطل، من احملق متيز عليه يبىن لذيا للحق نتعصب أن أما اإلنسانية،
  .ودهاء مكر فيهما خبيثتان مسألتان هذا ويف... أمحق

 بدعه ملن هو تعديله عن الطرف الناس يغض أن منها يريد: األوىل املسألة        
 وأيب حسان بن حممد بتعديل قام هو دروسه؛ من حذروا أو جرحوه أو العلماء
  .كرامة وال فبدعوهما العلم أهل وأما يين؛احلو إسحاق

 علم أن للناس بتوهيمه له العلماء جتريح عنه يرفع أن يريد: الثانية املسألة        
 للتفرقة سببا اليوم أصبح وأنه بالسند، خاص وأنه انقرض، قد والتعديل اجلرح

  .الصفحات بعض هلا سأعرض اليت أقواله يف دليله وهذا. والتحزب

 مجيع عند الدعوة أصل يضاد ألنه وابتداع، ضالل كله الفاسد الكالم هذا        
 كان ما يضاد و - وسلم عليه اهللا صلى -رسوله وسنة اهللا كتاب ويضاد األنبياء،

  ... - عليهم اهللا رضوان -صحابته عليه
  : ذلك بيان وإليكم        
 بعضنا ويعذر فيه، اتفقنا مالى ع نتعاون: البنا قاعدة توأم القاعدة هذه: أوال        
  .   فيه اختلفنا فيما بعضا
 األصغر، الفقه يف اخلالف فيه يسوغ فيما إال العلم أهل انتقدها القاعة هذه        

.                                                          وبراء والء بغري عقيدة وال عقيدة، ألنه فال، األكرب الفقه يف أما

 ترد فهي واإلمجاع، والسنة بالقرآن مردودة التراثي حسن علي قاعدة: ثانيا        
 الْآخرِ والْيومِ بِاللَّـه يؤمنونَ قَوما تجِد لَّا: تعاىل يقول والرباء، الوالء قاعدة

 أَو إِخوانهم أَو بناَءهمأَ أَو آباَءهم كَانوا ولَو ورسولَه هاللَّ حاد من يوادونَ
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مهتريشأُولَٰ  عكئ بي كَتف انَ قُلُوبِهِمم الْإِميهدأَيوحٍ وبِر هنّم ملُهخديو اتنج 
 زبح ئكأُولَٰ عنه ورضوا عنهم هاللَّ رضي فيها خالدين الْأَنهار تحتها من تجرِي

  . -}اادلة{-) 22( الْمفْلحونَ هم هاللَّ حزب إِنَّ أَلَا هاللَّ

  :-تعاىل اهللا رمحه -الطربي اإلمام يقول        
 يوادونَ الْآخرِ والْيومِ هبِاللَّ يؤمنونَ قَوما تجِد لَّا: بقوله - ثناؤه جل - يعين"        

نم اداللَّ حه وولَهساآلخر باليوم ويقرون اهللا، يصدقون قوما حممد يا جتد ال...  ر 
. - آباءهم كانوا ولو - ويه اهللا أمر وخالف وشاقهما ورسوله اهللا حاد من يوادون

 أو إخوام أو أبناءهم أو آباءهم -ورسوله اهللا حادوا الذين كان ولو: يقول
: اآلية ذه -والسالم الصالة - ليهع نبيه - ثناؤه جل - اهللا أخرب وإمنا ،- عشريم

أَلَم رإِلَى ت ينا الَّذلَّووا تمقَو باللَّ غَضهِم هلَيادلة{-عأهل من ليسوا ،-}14.ا 
       1اهـ".اليهود من تولوهم الذين تولوا فلذلك اآلخر، باليوم وال باهللا اإلميان

                                     
  :أقول        

 عن ثبت بل الكفار؟ من أحد يف بعضا بعضهم يعذر الصحابة كان هل        
 حني -عنه اهللا رضي -عبادة بن لسعد قال أنه -عنه اهللا رضي -حضري بن أسيد

 وجتادل منافق إنك لنقتلنه، اهللا لعمر كذبت:" املدينة يثرب أهل من رجل يف اختلفا
 يكونوا مل مجيعا فالصحابة. عذره منه قبِلَ وال هعذَر ما ،} مسلم رواه{  املنافقني عن

 وأن ابنه، حارب األب أن يشهد التاريخ بل دينهم، خالفوا ممن أحد يف خمتلفني
                                                        

  .22/258. تفسري الطربي - 1
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 من قلت ما الصحابة من أحد يقل ومل أخاه، حارب واألخ أباه، حارب االبن
 الصحابة لُفع بل األرحام، وصلة األخوة على احملافظة قصد لإلسالم اهلادمة األعذار

 -وسلم عليه اهللا صلى -اهللا رسول من تعلموها اليت أصوهلم تبقى أن أجل من كان
 ولَوِ يتبع؛ أن أحق فاحلق. األوطان بتباعد تتحول وال الزمان، بتغري تتغري ال قائمة،

عبات قالْح ماَءهوأَه تدلَفَس اتاومالس ضالْأَرن ومو يهِنلْ فمأَ باهنيت مكْرِهبِذ 
من فَهم عكْرِهونَ ذرِضع71.املؤمنون{- م{- .  

                                                                          بدر؟ يوم - عنه اهللا رضي -عوف بن الرمحن عبد قصة من علمت أما        
 فلما مبكة، اجلاهلية يف صديقني خلف بن وأمية عوف بن الرمحن عبد كان        

 بيده، آخذًا أمية، بن على ابنه مع واقف وهو الرمحن، عبد به مر بدر يوم كان
 فأنا  ؟ يف لك هل  : قال رآه فلما حيملها، وهو استلبها، قد أدراع الرمحن عبد ومع
 -  ؟ اللنب يف حاجة لكم أما قط، كاليوم رأيت ما معك، اليت األدراع هذه من خري
 األدراع، الرمحن عبد فطرح -اللنب كثرية بإبل منه افتديت أسرين من أن يريد

  : ابنه وبني بينه وأنا خلف، بن أمية يل قال  : الرمحن عبد قال ما، ميشى وأخذمها
 املطلب، عبد بن محزة ذاك  : قلت  ؟ صدره يف النعامة بريشة املعلم منكم الرجل من
                                                                                                          .. ألفاعيلا بنا فعل الذي ذاك  : قال

 هو أمية وكان - معي، بالل رآه إذ ألقودمها إين فواهللا"  : الرمحن عبد قال        
  ، جنا إن جنوت ال خلف، بن أمية الكفر رأس  : بالل فقال ؛- مبكة بِالالً يعذب الذي
  : قال  . السوداء ابن يا أتسمع  : قلت  ، جنا إن جنوت ال  : قال  ، أسريي بالل، أي  : قلت

 خلف، بن أمية الكفر رأس اهللا، أنصار يا  : صوته بأعلى صرخ مث  ، جنا إن جنوت ال
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 عنه، بأذ وأنا الْمسكَة، مثل يف جعلونا حىت بنا فأحاطوا  : قال ، جنا إن جنوت ال
 مسعت ما صيحة أمية وصاح فوقع، ابنه رجل فضرب السيف، رجل فأخلف  : قال

  : قال  ، شيئًا عنك أغين ما فواهللا بك، جناء وال بنفسك، انج  : فقلت قط، مثلها
 بالال، اهللا يرحم  : يقول الرمحن عبد فكان ؛منهما فرغوا حىت بأسيافهم فَهبروهما

                                                  .                   .".           رييبأس وفجعين أدراعي، ذهبت

 أمية كاتبت"  : قال عوف بن الرمحن عبد عن -كذلك -أخرى رواية ويف       
 يف وأحفظه مبكة، -ومايل خاصيت أي -صاغييت يف حيفظين بأن كتابا خلف بن

 الناس، نام حني ألحرزه جبل إىل خرجت بدر يوم انك فلما  .  .  . باملدينة صاغيته
 ال خلف، بن أمية  : فقال األنصار جملس على وقف حىت فخرج بالل، فأبصره
 أن خشيت فلما آثارنا، يف األنصار من فريق معه فخرج أمية، جنا إن جنوت

 ثقيال، رجال وكان يتبعونا، حىت أبوا مث فقتلوه، ليشغلهم، ابنه هلم خلفت يلحقونا
 بالسيوف فتخللوه ألمنعه، نفسي عليه فألقيت فربك، ابرك،  : له قلت أدركونا فلما
 ذلك يرينا الرمحن عبد وكان  . بسيفه رجلي أحدهم وأصاب قتلوه، حىت حتيت من

  ".             قدمه ظهر يف األثر

 اختالفه يف عوف بن الرمحن عبد الكرام الصحابة هؤالء عذر هل:  السؤال        
 ومل يعذروه مل عليهم، وصراخه هلم ندائه رغم أبدا، ال ؟، أمية أسريه يف معهم

 مبا الرضى عوف بن الرمحن عبد من كان وأيضا اهللا، عدو قتلوا بل صوته، يسمعوا
 وفجعين أدراعي، ذهبت بالال، اهللا يرحم: املأثور قوله غري منه نسمع ومل صنعوا،
                                                                     .                                     .                            بأسريي
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 صلى -اهللا رسول مع اختلف - عنه اهللا رضي -الفاروق عمر أن علمت أما        
: الفاروق عمر فقال -عنه اهللا رضي -بلتعة أيب بن حاطب يف -وسلم عليه اهللا

وغض  -وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول عذره فهل املنافق؛ هذا رأس طعأق دعين
  .               } صدقَكُم فَإِنه عمر يا دعه{ : لعمر معلما قال وإمنا ؟الطرف

  
 حسن علي فيه خالف مبا تتعلق مسائل يف لإلفتاء الدائمة جلنةا فتوى وهذه        
  :عةواجلما السنة أهل منهج التراثي

  : وبعد...  بعده نيب ال من على والسالم والصالة وحده هللا احلمد"         
 إىل ورد ما على اطلعت واإلفتاء، العلمية للبحوث الدائمة اللجنة فإن         

          العامة باألمانة مقيدة استفتاءات من الناصحني بعض من العام املفيت مساحة
 ؛"نذير صيحة"و ،"التكفري فتنة من التحذير:" بيكتا بشأن العلماء، كبار هليئة

 العمل أن من اإلرجاء، مذهب إىل يدعوان وأما احلليب، حسن علي: جلامعهما
 هذين ويبين واجلماعة، السنة أهل إىل ذلك وينسب  اإلميان، يف صحة شرط ليس

 اهللا مرح -وغريمها كثري بن واحلافظ تيمية ابن اإلسالم لشيخ نقول على الكتابني
 من احلق القراء ليعرف الكتابني هذين يف ما ببيان الناصحني ورغبة ؛- اجلميع
  .اخل...  الباطل
 أن للجنة تبني عليهما واإلطالع املذكورين، للكتابني اللجنة دراسة وبعد        
 كالم إىل أضافه فيما احلليب حسن علي جمع": التكفري فتنة من التحذير: "كتاب
  :يأيت ما على حيتوي وحواشيه مقدمته يف العلماء
 الكفر حيصرون الذين الباطل، البدعي املرجئة مذهب على مؤلفه بناه: أوال        
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: وص ،2: حاشية 6: ص -يف كما القليب، واالستحالل والتكذيب اجلحود بكفر
 باالعتقاد يكون الكفر أن من: واجلماعة السنة أهل عليه ما خالف وهذا ،-22

  .وبالشك بالفعلو وبالقول

: والنهاية البداية: يف - تعاىل اهللا رمحه -كثري ابن عن النقل يف حتريفه: ثانيا        
 يف ادعى خان جنكيز أن: }كثري ابن عن نقالً 15: ص حاشيته يف ذكر حيث ،118/  13{ 

 وضعامل إىل رجوعال وعند كفرهم، سبب هو هذا وأن اهللا عند من أنه الياسق
  . -تعاىل اهللا رمحه - كثري ناب إىل نسبه ما فيه جديو مل املذكور

 17.18: ص يف - تعاىل اهللا رمحه -تيمية ابن اإلسالم شيخ على تقوله: ثالثا        
 اإلسالم شيخ عند يكون ال املبدل احلكم أن: املذكور الكتاب جامع إليه نسب إذ

 شيخ على تقول حمض وهذا. واستحالل واعتقاد معرفة عن كان إذا إال كفراً
 واجلماعة السنة أهل السلف مذهب ناشر فهو -تعاىل اهللا رمحه - تيمية ابن اإلسالم

  .املرجئة مذهب هو إمنا وهذا تقدم كما ومذهبهم،

        شيخ آل إبراهيم بن حممد: الشيخ العالمة مساحة ملراد حتريفه: رابعا        
 الكتاب جامع زعم إذ. وضعيةال القوانني حتكيم: رسالته يف -تعاىل اهللا رمحه -

 وضوح واضح الشيخ كالم أن مع القليب، االستحالل يشترط الشيخ أن: املذكور
  .واجلماعة السنة أهل جادة على املذكورة رسالته يف الشمس

 ماال كالمهم بتحميل العلم أهل من ذكر من كالم على تعليقه: خامسا        
  }.2: حاشية 110 ، 21: حاشية 109 ،1: حاشية 108{ :الصفحات يف كما حيتمل،
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 يف وخباصة اهللا، أنزل ما بغري احلكم من التهوين الكتاب يف أن كما: سادسا        
 مشاة فيه املسألة هذه يف التوحيد بتحقيق العناية أن بدعوى ،} 1: حاشية 5: ص{

  .شنيع غلط وهذا - الرافضة -للشيعة

 ملا كمساند أا وجد نذير، صيحة: لثانيةا الرسالة على وباإلطالع: سابعا        
  .- ذُكر كما وحاله -املذكور الكتاب يف

 وال نشرمها وال طبعهما جيوز ال: الكتابني هذين أن ترى الدائمة اللجنة فإن        
 ويف نفسه يف اهللا يتقي أن كاتبهما وننصح. والتحريف الباطل من فيهما ملا تداوهلما

 العلماء أيدي على الشرعي العلم حتصيل يف جيتهد وأن. مشبا وخباصة املسلمني،
 وفق على إال نشره جيوز ال أمانة العلم وأن معتقدهم، وحسن بعلمهم املوثوق
 كالم حتريف يف املزري واملسلك اآلراء هذه مثل عن يقلع وأن. والسنة الكتاب

  .املوفق واهللا للمسلم؛ وشرف فضيلة احلق إىل الرجوع أن ومعلوم العلم، أهل
  1اهـ".أمجعني وصحبه وآله حممد نبينا على اهللا وصلى        

 أتباعه صنع من هي - إشاعات ظهرت الدائمة، للجنة اإلعالن هذا وبعد        
 يف وكالمها فتواها عن تراجعت قد - اهللا أدامها -الدائمة اللجنة أن - أنفسهم

                                                        

  . واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة ةاللجن - 1
  . الغديان الرمحن عبد بن اهللا عبد: عضو         
  . زيد أبو اهللا عبد بن بكر: عضو         
  . الفوزان فوزان بن صاحل: عضو         

  الشيخ آل حممد بن اهللا عبد بن العزيز عبد: الرئيس         
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 أن زعم من كل كذب -اهللا حفظه - الفوزان صاحل العالمة أن إال املوضوع،
  .التراثي احلليب حسن لعلي نقدها عن تراجعت اللجنة

 ظاهرة ظهور عن تكلمتم -اهللا وفقكم -الشيخ فضيلة:"  السائل يقول        
 احلليب لكتاب نقدها عن تراجعت قد الدائمة اللجنة أن مسعنا وقد اإلرجاء،

 فهل الفتوى، هذه يف اخلطأ أن وأبان اللجنة بزيارة قام قد احلليب وأن وشكري،
  !صحيح؟ هذا

  :اجلواب        
 احلق عن - اهللا شاء إن -تراجع وال تراجعت، ما اللجنة كله، كذب هذا"         

 ما اللجنة! ؟ زارها إذا ماذا مث! ؟ زارها ولو أحد، اللجنة زار وال الباطل، وبيان
 إىل ويتوب لباطل،ا عن يتراجع الذي هو أنه الواجب ومن أبداً، احلق عن تتراجع

   1اهـ".نعم. - وجل عز -اهللا

  :-اهللا حفظه -وقال        
  2اهـ".العلم أهل كالم بتر ترك و األفكار، بلبلة ترك للحليب نصيحيت"         

  :كذلك- تعاىل اهللا حفظه - قال        
 مسألة يف السلف إىل ينتسبون كانوا ملا -وإخوانه علي الشيخ علَى"         

 إىل حاجة فال الكفاية، ففيه املسألة، هذه يف السلف كتبه مبا يكتفوا أن ،-اناإلمي
                                                        

  25 رقم شريط للشيخ، األسبوعي اللقاء -  1
  .املصدر السابق -  2
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 املسألة هذه مثل يف والرد لألخذ موضعاً وتكون األفكار، تبلبل جديدة كتابات
 بني والفساد الشر ألهل مدخل يكون لئال إيقاظها جيوز ال نائمة الفتنةف العظيمة،

  .السنة أهل
 أهل كالم نقل من والبد كان إذا -حسن، بن علي الشيخ األخ على        
 من املسألة يف العامل كالم وجيمع آخره، إىل أوله من النقل يستويف أن -العلم

 بنقل يكتفي وال بعض، إىل كالمه بعض ويرد مقصوده، يتضح حىت كتبه خمتلف
 ما العامل إىل ينسب وأن الفهم سوء يسبب هذا ألن اآلخر، الطرف ويترك طرف

  . يقصده مل
 وسلم اهللا وصلى.  الصاحل والعمل النافع العلم للجميع اهللا أسأل وختاماً        

   1اهـ".وصحبه آله وعلى حممد نبينا على
  

 رفع :لكتاب تقدميه يف أيضا -حفظه اهللا -الراجحي العزيز عبد الشيخ وقال        
 :الدائمة اللجنة فتوى عن األئمة

 فيقبله، احلق إىل يرجع أن احلميد عبد حسن علي األخ على فالواجب"         
 فالرجوع واجلماعة، السنة أهل مذهب إىل رجوعه فيها يوضح رسالة يكتب وأن
)  مراً كان ولو احلق وقل) (  نفسك على ولو احلق وقل(  فضيلة، احلق إىل

 وحديثاً قدمياً العلماء زال وما الباطل، يف التمادي من خري احلق إىل والرجوع
 قال وقد وورعهم، وعلمهم فضائلهم من ذلك ويعد إليه، ويرجعون احلق قبلوني

                                                        

  الدائمة اللجنة فتوى عن األئمة رفع :لكتاب تقدميه يف الفوزان صاحل الشيخ هقال -  1
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                                    األشعري موسى أليب كتبه الذي الكتاب يف -عنه اهللا رضي -اخلطاب بن عمر
 رأيك فيه فراجعت اليوم قضيته قضاء مينعنك وال(  :ءالقضا يف -عنه اهللا رضي -

 ومراجعة شيء، يبطله ال قدمي احلق فإن احلق، فيه تراجع أن رشدك إىل فيه وهديت
 ). الباطل يف التمادي من خري احلق

 يف واجلماعة السنة أهل مذهب إىل: احلميد عبد حسن علي األخ رجع ولو        
 وبالفعل، وبالقول باالعتقاد يكون منهما كالً وأن الكفر، ومسمى اإلميان مسمى
 باألئمة وإقتدائه للحق، قبوله يف وورعه وعلمه فضله على دليالً ذلك لكان

 استشرى اليت -اإلرجاء فتنة - الفتنة هذه لدابر قطعاً رجوعه يف ولكان والعلماء،
 أذهام يف بلبلة منهم لكثري وأحدثت الشباب، أوساط يف شررها وانتشر ضررها،

 .اعتقادهم يف وتشكيكاً
 الصواب، إىل للرجوع احلميد عبد حسن علي ألخا يوفق أن تعاىل اهللا أسأل        
 آتاه مبا( ، والكفر اإلميان مسائل يف واجلماعة السنة أهل معتقد ونشر احلق، وقبول

 )األسلوب يف وتأثري وقوة وبالغة فصاحة من اهللا
 والثبات الصاحل، والعمل النافع العلم العلم، طلبة وإلخواين يل اهللا وأسأل        

 واإلسالم واإلميان الدين مسائل يف واجلماعة السنة أهل معتقد زومول احلق، على
 اهللا وصلى عليه، والقادر ذلك ويل إنه اإلسالم، على يتوفانا وأن وخفيها، جليها
 بإحسان وأتباعه وأصحابه آله وعلى حممد نبينا ورسوله اهللا عبد على وبارك وسلم

  اهـ"الدين يوم إىل

        الفوزان صاحل اإلمام يكذا التراثي حسن لعلي أخرى أكاذيب وهذه        
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  .-تعاىل اهللا حفظه -

  :الصاحل الشيخ على طُرح ثقيل سؤال يف جاء        
 -الفوزان اهللا عبد بن فوزان بن صاحل دالوال الشيخ والفضيلة املعايل صاحبِ        

  . - اهللا كحفظ
        اِهللا ورمحةُ عليكم سالم هوبعد ؛وبركات:  
 والتكفري اإلميان مسائل يف العراقية األسئلةُ -ًبعنوان ًمطبوعا كتابا رأيت فقد        

 ضبطٌ ،-اهللا حفظه - الفوزان فوزان بن صاحل الشيخ فضيلة وأجوبة املنهجية؛
املنهاج" دار ونشر احلليب، احلميد عبد بن حسن علي: وتعليق  "رةعام بالقاَه 
  .صفحة 38 : حنو يف هـ1426
        الضابطُ وزعم ها: عليه واملعلِّقهها أسئلةٌ أَنوج بعض العراقيني العلمِ طلبة 
 عليها وكتبتم عليها، وأجبتم املكرمة، مكة يف  هـ 1424 ِ:عام حجِ يف عليكم
 خبطايب؛ مرفق هو كما .1424 -احلجة ذي -7: اليد خبط آخرها وتوقيعكم امسكم
  أسئلة مخسة وهي
  .فيه حتقُقه يصح وفيمن التكفري، لفظة إطالق منه يصح فيمن - 1       
  .العقيدة يف باجلهل العذر مسألة - 2       
  .واإلخوان كالصوفية البدع أهل جمالسة حكم يف  - 3       

  .البعث حلزب املنتسبني تكفري حكم يف - 4         
  .ال أو اإلميان صحة يف ً شرطا العمل كون يف - 5       

 أن فيها ورقات ثالث تلتها مث إليكم، ٌمنسوبةٌ أجوبة األسئلة هذه وتلت        
 البخاري أبو: يسمى عراقي إجاباا، منكم ومسع لكم، األسئلة هذه وجه الذي
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 يف ِمعه بصحبته كانوا العراقيني العلم طالب من تسعةً وأن عيسى، يونس حممود
 وهذا املُسمني، التسعة هلؤالء. العلَمي املنار بأيب ىيكن رجلٍ تزكية مث الرحلة، تلك

  . عليه لتطلعوا هذا خبطايب منه نسخةٌ لسعادتكم مرفق املذكور الكتاب
 هي املذكورة اإلجابات وأن ؟ صحيح سابقا ذُكر ام هل: وسؤايل        

 يكم؟عل مكذوب أو لكم، اليد خبط عليها املوجود التوقيع وهل ؟ ال أو إجاباتكم
  ...مأجورين أفيدونا
  : اجلواب        
         "هذها أذكُر ال األجوبةٌ هت أندرؤالِء مين، صالَمذكُورةُ األشخاص وه 

 وعلى غريها، يف وال مكةَ يف بِي اجتمعوا أنهم أذكُر وال أعرفهم ال فيها أمساؤهم
 بتسجيل أو خبطي كتابة من ذلك يثبت ما يربز أَن األجوبة ذهه إىلّ ينسب من

 يوضع ألنه نسبةال تلك صحة على يدل ال اآخره يف املوضوع والتوقيع بصويت،
  . به أَقُولُ األجوبة هذه يف ما كلُّ وليس املدبلج، التصوير بواسطة
 ُكتبه إِىل رجِعِفَلي قوله معرِفةَ أَراد فَمن ،-اهللا رمحه -األلباينُّ الشيخ وأَما        

   1اهـ".ُذلك يثبت ما دونَ إِليه النسبة مجرد على يعتمد وال وأشرِطَته،

  :    -حفظه اهللا كذلك - وسئل الشيخ        
 يف حنن: يقول األخري؛ السؤال وهذا الفضيلة، صاحب إليكم اهللا أحسن        

 ؟"العراقية األسئلة:" بعنوان لفضيلتكم كتاب وصلنا الغرب، بالد
 .نعم كذب، كذب كذب وهو عليه؛ ورددنا كذبناه، هذا" : الشيخ        

                                                        

1  - قاله هـ 12/4/1426 /.ِصاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان:  وكتبه   
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 1اهـ"وصحبه آله وعلى حممد نبينا على وسلم اهللا وصلى        
 

 احلليب يتهم الفوزان العالمة: عنوان حتت السلفية املواقع بعض يف وجاء        
  .بكتاباته الناس وشغل لتعاملوبا وخترصاته وجهله بأفكاره الناس بلخبطة
 ما :يقول سائل هذا ،- الفضيلة صاحب -إليكم اهللا أحسن:" السؤال        
 أن صحيح وهل فقط؟ باالستحالل امللة من املخرج الكفر جيعل فيمن رأيكم
  ؟ صوري خالف احلليب علي مع الدائمة اللجنة خالف
  :اجلواب        
 كتب ويف قبل من العلماء بينها الردة مسألة هذا، الكالم من أُتركونا"         
 الناس ويلخبط يأيت جديد إلنسان حباجة حنن ما مبينة، التوحيد كتب ويف الفقه

 وما علمائنا قول يكفينا هؤالء، ألمثال حباجة حنن ما وخترصاته، وجهله بأفكاره
 ومنشي هذا يكفينا العقيدة، وكتب الفقه كتب من الصحيحة الكتب يف دونوه
 وشغل الشباب شغل الذي اجلديد التعامل وهذا جديدة لكتابات ونتركها عليه،
                                          2اهـ".الناس

  
 حسن علي من -تعاىل اهللا حفظه - اجلابري عبيد العالمة الشيخ موقف        
  :التراثي

                                                        

1 اري السنة شرح هـ مفرغ من درس1427/صفر/12 األحدللرب   
  25 رقم شريط خ،للشي األسبوعي اللقاء -  2
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  : يلي عما -حفظه اهللا -الشيخ سئل        
 مل احلليب علي على ردوا الذين العلماء إن: أيضا يقول: إليكم هللا أحسن"         

  "كالمه؟ يفهموا
  :اجلواب        
 الرجل قلت، ما على صادعا برهانا وهات قاطعا دليلًا دلّل: له نقول وحنن"        

 كل-مساه موقع يف واملبتدعة التكفري أهل من قرّب وهلذا الدعوة، يف سياسي
 عنه، وندافع عنه، نذب كنا سنة عشرين حوايل الرجل عايشنا وحنن ،-السلفيني

  .فيه قوله علينا جيب ما قلنا كشر فلما
. الكاسدة واألصول الفاسدة القواعد صاحب عرعور عدنان على يثين        
 هذه الوجود بوحدة يقول أنه عندي الثقة بنقل ثبت وقد حسان، حممد وعلى
  :عبارته

  إياه إالحقيقة  الوجود يف وهل           سواه لنا رب ال ربنا اهللا        
 الرجم هذا ومع واملظاهرات، املصرية الثورة ويدعم عليه، ويثين! هذا مع        

  .نعم عندنا، كثرية كَثرية وأشياء نعم، له، يعلل
 أبا أنَّ: ذلكم ومن يزورها، اليت أوربا دول يف مسلكه سوء ومعروف        
 ولَما اهلاليل، وسليم باحلليب وربطهم -بريطانيا يف -أوروبا يف صلحا كتب ناحلس

  .نعم عنه، والدفاع ملعاونته انربوا احلسن أيب يف تكلمنا
 لَما اهللا يعلم بل نعم، لنا، يسوغ دليل بغري رجل يف نتكلم أن! اهللا ومعاذ        
ا تركت الريس العزيز عبد األخ على رددتا اتهعبار من كثريالتأويل، حتتمل أل 
 لصريح خمالف هو بل التأويل، حيتمل ال ما نتقصد الرد يف بل نستقصد، ال فنحن
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   1اهـ".نعم الدليل،

 سبق ما يثري من معاملة يف لنا توجهوا نصيحة فضيلتكم من نريد:" السائل        
  .-فيكم اهللا بارك - عنه السؤال

  :اجلواب        
  .والضالل املبتدعة من عنهم يدافعون مبن يلحقون هم: أوال"         
  .نعم وقائيا، هجرا هلجرم مكانكم كنت لو: وثانيا        

 منهم، واحد بايب عتبة يطأ أن أقبل فال نعم، املدينة بلدي يف وأنا أما        
   2اهـ".نعم
  

  -: تعاىل اهللا حفظه -  الغديان عبد اهللا العالمة وسئل الشيخ         
 ؟ كمال شرط األعمال أن يقولون هنا الدعاة يا شيخ،         

  :جواب الشيخ         

                                                        

 لفضيلة) قطر يف للتدريس املتصدرين بعض شبهات بكشف املطر إسبال : (حماضرة من -  1
 شعبان 18 الثالثاء ليلة وكانت ،- اهللا حفظه-اجلابري اهللا عبد بن عبيد: الفقيه الوالد الشيخ

 احلداد فضل بن منجد عبيدة أبو: بتفريغه قام).  القطرية السلفية اللقاءات ضمن هـ 1432
  .الشريفة النبوية للهجرة 1432/ شعبان/ 19: املوافق األربعاء

  .نفس املصدر -  2
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 أن قلنا لو ألننا صحة، شرط فاألعمال صحة، شرط األعمال ال؛ -  "        
 ومل حيج ومل يصم مل اإلنسان أن لو :نقول أننا ذلك فمعىن كمال شرط األعمال

 يعين ؟! فيه يقال وأيش!  احملرمات وفعل الواجبات وترك.. و ... حيج ومل يصلّى
 !؟ إيصري وأيش كلها األعمال ترك

 .! مبؤمن ليس:  السائل        
  : مث قال السائل        
  ؟...! احلليب احلميد عبد حسن بعلي ينصحون اجلزائر يف هنا دعاة عندنا        
 يقود الذي هو هذا نأل أتركوه، هذا احلميد عبد: ...الغديان الشيخ فقال        
   1اهـ"اململكة  يف املرجئة مذهب

  
  :الفضيحة األوىل لعلي حسن احلليب التراثي        
مجال : ثناؤه على الرافضي املاسوين اوسي الكافر اإليراين شيخ حسن البنا        

  . الدين اإليراين املشهور جبمال الدين األفغاين

  :قال الشيخ الوقور علي حسن        
 اإلسالمي والبعث الصحوة اإلسالمية، هذه إن  :نقرأ أو نسمع ما وكثرياً"         
 مع الصحوة ابتدأت هذه إن :فنقول اإلسالمية، اجلماعات آثار من أثر اجلديد،
 يد على انتشرت مث عبده، حممد يد على تطورت مث األفغاين، الدين مجال صيحة

                                                        

  .17/05/2006 بتاريخ هاتفية مفرغ من مكاملة -  1
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 املسلم العقل يغذي انقطاع بدون ملةكا سنة ثالثني طوال ظل الذي رضا، رشيد
: السلفية احلركة عرب التفاعل هذا امتد مث املنار، جملته عرب اإلصالحية باألفكار
 عرب وهكذا؛ ...النبهاين البنا،: التنظيمية األشكال مث... نيب بن مالك باديس،
 ظاهرة أصبحت ألا اليوم؛ وحصره ضبطه يصعب حبيث يتفاعل ويكرب، مسلسل

 1اهـ"تنظيم وحزب من عامة أكرب يقظة
 

   :أيضا وقال        
 العمليات؛ هذه جواز إىل واملطلعني واملفكرين العلماء من مجع وذهب... "        

 مكة قضاة قاضي(  محيد بن اهللا عبد العالّمة الشيخ: جيوزوا الذين األعالم ومن
  2اهـ... البوطي رمضان سعيد حممد والدكتور الزحيلي، وهبة والشيخ ،)سابقاً

وهم عنده  –الذين ذكرهم علي حسن يف كتابه  األشخاصوهؤالء : قلت        
السنة واجلماعة، بل فيهم ماسونيون  أهلهم شخصيات ليسوا من  - من األعالم

حممد عبده، وفيهم مبتدعة خمالفون كوهبة الزحيلي و األفغاين كجمال الدين
  .عليهم علي التراثيورمضان البوطي، وهؤالء من الذين يثين 

وانتماءه  اإليراينوهل خيفى على علي حسن التراثي سرية مجال الدين         
البنا حسن وهل خيفى عليه ضالل حممد عبده و !؟احلزيب املاسوين ومعتقده الرافضي

                                                        

  :28 ص الشرعي، والتعاون احلزيب التجمع بني اهللا إىل الدعوة -  1
  .52: ص .نفس املصدر -  2
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وظهر جليا منهج احلليب، واللبيب وحصحص  صحصح احلق اآلن !؟وسيد قطب
  .يفهم باإلشارة
وما  لبعض من يعرف مجال الدين األفغاين ولتالمذتهالنقوالت  عضبوهذه         

القارئ الكرمي مدى ضالل هذا الرجل وليستبني  األخ إىلقرب ُأل ،يقولونه عنه
  .الثائراحلليب علي من طرف  األفغاينمدى املدح اجلائر والثناء اخلاثر هلذا 

  
 ميزان يف األفغاين الدين مجال دعوة :كتابه يف غزال فوزي مصطفى قال        
  :اإلسالم
 من وراءه يوجد وأنه لتنفيذها، يسعى خفية مهمة له أن على يدل فهذا "         
  اهـ"األمساء بتلك والتسمي األلوان، ذه التلون منه ويطلب له، خيطط

  :الكتاب نفس يف عنجوري سليم قال        
 تعاطى وإذا والتبغ، ايالش من ويكثر املر، حيب و احللو يكره وكان"         

  اهـ"الكونياك من فقليالً مسكراً
         
  :احلديث العصر يف اإلصالح زعماء: كتابه يف أمني أمحد نقلو        
 مطية يتخذ مل إذا السفور؛ من مانع ال أن وعندي: الدين مجال قال"         
  اهـ" للفجور
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 على كان أنه على تدل رسائل األفغاين خملفات يف توجد و ": الوردي قال         
 ورمبا)  كايت(  امسها منهن امرأة السيما األوروبيات؛ احلسناوات ببعض اتصال
  .اهـ"له عاشقة كانت هي أو هلا، عاشقا كان

  ."كالصناعات تكتسب النبوة إن ": األفغاين الدين مجال قال        

 :عنجوري سليم النصراين تلميذه عنه وقال        
 عداد يف النبوة أدمج أن حد إىل فيها غاىل الصناعات يف خطبة ارجتل "        

  1اهـ"النكري صحيفة عليه وشددت العلم طلبة عليه فشغب املعنوية الصناعات
 

 : الوجود بوحدةاألفغاين يقول         
 إىل مييل كان بأنه األفغاين -عبده حممد تلميذه تلميذ - رضا رشيد وصف        
       : رضا رشيد يقول الباطنية، بكالم الصوفية كالم فيها تشتبه اليت دالوجو وحدة

 2 اهـ"الباطنية الصوفية كالم مع كالمه فيها يشتبه اليت الوجود لوحدة مييل كان" 

  :إسحاق أديب وهو لألفغاين آخر تلميذوقال         
 لكشف اخللوة بيطل مبرتله حينا فانقطع حياته بدء يف للتصوف مييل كان"         
 وأصول العقل، حكم على الرأي مستقر خلوته من خرج مث احلقيقة وإدراك الطريقة
 .اهـ"القياسية الفلسفة

                                                        

  .1/44 .اإلمام األستاذ تاريخ -  1
  .1/79 . املصدر نفس -  2
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  :املاسونية يفاألفغاين  اخنراط        
 فانضم العاملية، باملاسونية اتصلعندما حل مجال الدين األفغاين مبصر          
 . اينالربيط املاسوين احملفل إىل مباشرةً
 يف التدخل عدم عليهم فيها عاب الربيطاين احملفل يف ألقاها كلمة ويف"         

  :فيها يقول السياسة،
 على حرصاً يكن مل إذا للرذائل، متجنباً نزيهاً ماسونياً عامالً أكون دعوين"         
 للطعن سهماً األغيار فيتخذين يب، املاسونية تعاب أن من فتخوفاً شخصي؛ شرف

ا إال املاسونية ذنب وما منه، براء وهي اصحيح، اختيار دون أفرادها بني قبلتين أ 
 ".!تبصر؟ غري من علي وأبقت
 ،إذ- سياسية كخطوة - الربيطاين االسكتلندي احملفل من استقال أنه إالَّ        

 يف عضوا اجلماهري أمام االجنليزي االحتالل ضد الثورة سيتصدر من يكون كيف
 1اهـ" بريطاين ماسوين حمفل

 
 وما عمان رسالة:" احلليب حسن لعلي العظمى والطامة الكربى الفضيحة        

  ".كفريات من تتضمنه
 بن حممد بن خالد األعلى عبد أبوالشيخ : الكرمي األخ كتبه مقال يف جاء        
  :- اهللا حفظه - املصري عثمان

 ثالثة استهدفت بتفجريات خلوارجا بعض قام م  2005  هـ1426 عام يف"         

                                                        

  .بتصرف مين يسري. منقول من شبكة سحاب السلفي -  1
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 - األردن ملك -اهللا عبد امللك أصدر ذلك أثر وعلى األردن، -عمان يف فنادق
 رسالة: "بـ ذلك بعد اشتهِرت واليت ،-اإلسالم باسم -العامل إىل موجهة رسالة
 األديان، وحرية وأخوة وحدة مبدأ ترسيخ على الرسالة هذه احتوت وقد ،"عمان

 علي موقف كان فقد هذا ورغم أخرى، وطامات اإلميانية، ال انيةاإلنس واألخوة
 املوقف هذا ويتلخص الصادقون، املؤمنون وال اهللا، يرضاه ال موقفًا منها حسن
  :يلي فيما
 شرحه مع مستميتا، دفاعا عنها ودفاعه فيه، مبالغا ثناًء عليها ثناؤه: أوالً        

 مسجا، تأويالً الباطل هذا متأوالً ،-األديان وحدةب يتعلَّق ما وهو -مفرداا ألخطر
 بل املسلمني، أوساط يف هلا وتروجيا عليها، إبقاًء احملامل أحسن على له وحامالً

  .بالغلو ووصفه الباطل، هذا من حذّر من كل على طعن
  .-وحزيب وصويف رافضي بني ما وهم -عليها املوقعني على ثناؤه: ثانيا        

 يف هذا ونشر إطرائها، يف والغلو بشرحها - له تبعا - أتباعه أحد قيام: ثالثًا        
 ومل هذا، فأقر السلفيني، كل مبنتديات املعروفة وهي عليها، يشرف اليت منتدياته
  .وأيده عمله بارك بل ينكره،

  :الثالث النقاط هذه تفصيل وإليك        
 شرحه مع مستميتا، دفاعا عنها ودفاعه فيه، غامبال ثناًء عليها ثناؤه: أوالً        

 مسجا، تأويالً الباطل هذا متأوالً ،-األديان بوحدة يتعلَّق ما وهو -مفرداا ألخطر
 بل املسلمني، أوساط يف هلا وتروجيا عليها، إبقاًء احملامل أحسن على له وحامالً

  . بالغلو ووصفه الباطل، هذا من حذّر من كل على طعن
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  :البيضاين مع لقائه يف احلليب علي قال        
 عليها ادعي مال أُثريت إنما - عمان رسالة -حولَ أُثريت اليت الزوبعةُ هذه"         
 ادعي ما: "أيضا وقال وكُفران؛ شرك من ذلك إىل وما األديان، بوحدة القولِ من

 أو..  أو ،-الكفرية األديان وحدة - عقيدة إىل تدعو أنها من عمان رسالة على
  "... إالّ ليس محتملَةٌ يسريةٌ ألفاظٌ هو وإنما ،البتة ظاهراً وال صرحياً، ليس كُلُّه..

 األديان أهل وأخوة األديان وحدة إىل الرسالة هذه دعوة بل: 1 قلت        
 عقله اهللا أنار ملن واضحة اإلسالم، ينايف مما وغريها األديان ومساواة األديان وحرية
 اهللا حباهم ومن والعصيان، والفسوق الكفر إليه وكره اإلسالم، بنور وروحه
 اهللا أضلهم من أما والضالل؛ اهلدى وبني والباطل، احلق بني والتمييز والعلم بالفهم

ـٰ ذكْرِ عن يعش ومن: فيهم اهللا قال والذين علم، على محنِالر قَيِّضن ا لَهطَانيش 
وفَه لَه 36( قَرِين( مهإِنو مهوندصنِ لَيبِيلِ عونَ السبسحيم وهونَ أَندتهم )37 ( 

 انتهى.الصادقون املؤمنون ويدركه يفهمه ما يفهمون ال فهم.. -}الزخرف{-
  .كالمي

 فيها إنَّ بل: قولك ،والدين للعقل املدمر  العمى هذا على األدلة ومن...         
 الديانات أصلُ: فيها جاَء ما نص وذلك ويناقضه؛ ذلك، يخالف جليا ظاهراً نصا

ةاإلهلي ،واحد واملُسلم ؤمنيعِ يملِ، جبسوال الر قفَري نيب م، أحدوإنَّ منه إنكار 
رسالة أي م واحدمنه روجاإلسالمِ؛ عن خ امم سيؤس إجياد قاعدة قاِء واسعةلاللت 

 اإلنساينِّ، املُجتمعِ خدمة يف مشتركَة صعد على اُألخرى بالديانات املُؤمنِني مع
                                                        

  .-حفظه اهللا -القول للشيخ أيب عبد األعلى -  1
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 قوله إىل كُلِّه هذا يف مستندين الفكري؛ واالستقاللِ العقَدي، بالتميزِ مساسٍ دونَ
 وملَائكَته بِاللَّـه آمن كُلٌّ والْمؤمنونَ ربِّه من إِلَيه أُنزِلَ مابِ الرسولُ آمن: تعاىل

بِهكُتو هلسرلَا و فَرِّقن نيب دن أَحّم هلسقَالُوا را ونعما سنأَطَعو  كانا غُفْرنبر 
كإِلَيو ريصالبقرة{-) 285( الْم{- .  

 جاهل إال يتأوله ال األديان، وحدة تقرير يف واضح كالم وهذا: أيضا قلت        
 الكالم هذا يف املعنية اإلهلية فالديانات وتزييفها، احلقائق لقلب يسعى مبطل أو

 موسى شريعة بداهة يقصدون ال وهم ،"واليهودية والنصرانية اإلسالم: " هي
 واسعة قاعدة إجياد يؤسس مما" :ذلك بعد قوهلم بدليل ،-السالم عليهما - وعيسى
 اتمع خدمة يف مشتركة صعد ىعل األخرى بالديانات املؤمنني مع لاللتقاء

  ".الفكري واالستقالل العقدي بالتميز مساس دون اإلنساين،

 أعداء ألد والنصارى، اليهود سوى األخرى بالديانات املؤمنون هم فمن        
  .الرسالة ذه معهم والتالحم ليهمإ التزلف يقصد والذين اإلسالم،

  ..."الفكري واالستقالل العقدي بالتميز مساس دون:" قوله وأما         
 األديان، وأخوة األديان مساواة إىل دعوة واضحة صرحية دعوة فهذه         

 ينبغي ال والذي املتميز، الفكري استقالله وله عقيدته له سواء، الكلَّ جيعل حيث
 عليه -عيسى وتأليه بالتثليث، متيزهم النصارى على ينكر ال: أي به، املساس
  .احلاخامات وعبادة البشر بتأليه متيزهم اليهود على وال ،-السالم
 بِالْهدٰى رسولَه أَرسلَ الَّذي هو: تعاىل اهللا لقول مناف القول هذا أليس        
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 ؟ -}التوبة{- )33( الْمشرِكُونَ كَرِه ولَو كُلّه الدّينِ علَى ليظْهِره الْحقِّ ودينِ
 وتنهونَ بِالْمعروف تأْمرونَ للناسِ أُخرِجت أُمة خير كُنتم: - وجل عز - وقوله

 الْمؤمنونَ ممّنه لَّهم خيرا لَكَانَ الْكتابِ أَهلُ آمن ولَو هبِاللَّ وتؤمنونَ الْمنكَرِ عنِ
مهأَكْثَرقُونَ وإال املعين، الفهم هذا يف يكابر وال ؟ -}عمران آل{-) 110( الْفَاس 
  .1اهـ"الناس أعني يف الباطل يزين أن يريد مسفسط

  :عمان رسالة من الكالم هذا يف العلماء فتاوى وإليك        

 الدائمة اللجنة وعضو العلماء كبار هيئة عضو -الفوزان صاحل الشيخ فضيلة        
  :- اهللا حفظه -لإلفتاء

  :- اهللا حفظه - سئل         
 الرسائل بإحدى العبارة هذه وجدت: يقول سائل إليكم، اهللا أحسن"          

 بني يفرق وال الرسل، جبميع يؤمن واملسلم واحد، اإلهلية الديانات أصل: يقول
 إجياد يؤسس مما اإلسالم، عن خروج نهمم واحد أي رسالة إنكار وإنّ منهم، أحد

 خدمة يف مشتركة صعد على األخرى بالديانات املؤمنني مع لاللتقاء واسعة قاعدة
  "الفكري؟ واالستقالل العقدي بالتميز مساس دون اإلنساين اتمع

  :-خريا اهللا جزاه -فضيلته فأجاب        

                                                        

هـ 1432 رجب 5 الثالثاء املصري عثمان بن حممد بن خالد األعلى عبد أبو كتبه -  1
 ونشره يف شبكة سحاب السلفية
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 وجبميع الرسل جبميع نؤمن حنن نعم! - باهللا والعياذ - ضاللٌ كالم هذا"         
 اهللا صلى - ومبحمد بعيسى يكفرون الرسل؛ جبميع يؤمنون ال هم لكنهم الكتب،

 اهللا صلى حممد - النبيني خبامت يكفرون للنصارى بالنسبة لليهود بالنسبة - وسلَّم عليه
 يكفرون وهم! مؤمنون؟ إنهم: نقول فكيف بالقرآن، يؤمنون وال ،-وسلَّم عليه

 من ليسوا مؤمنني، ليسوا هؤالء! ؟ الكتب ببعض ويكفرون! الرسل؟ بعضب
  . املؤمنني
  1اهـ".نعم. اإلنكار جيب!  للناس وتضليل خلْطٌ فهذا        

  
  . -اهللا حفظه -البدر العباد محد بن احملسن عبد الشيخ فضيلة        
 الشيخ على طرح يالذ السؤال نفس:5/6/143 األربعاء يوم فضيلته سئل        
  .-تعاىل اهللا حفظه -الفوزان صاحل اإلمام

  :بقوله - اهللا حفظه -فأجاب        
 يعين سيء، وآخره حسن أوله خبيث، األخري والكالم مجيل األول الكالم"         
 بكل اإلميان جيب وأنه التوحيد إىل يدعون وأم واحدة، ديانتهم الرسل كون
 الكالم هذا وأما حق، كله هذا باجلميع كافر فهو حدبوا كفر من وأن منهم واحد
 ليس - وسلم عليه اهللا صلى -حممد نبينا بعثة بعد الديانات بالتقاء فيه يقول الذي

 يعين اآلن موجود دين هناك بأن يعتقد أن جيوز وال اإلسالم، دين إال حق دين يف
 عليه اهللا صلى -ببعثته نسخت كلها الشرائع بل حق هو املسلمني غري يتبعه

                                                        

  إبراهيم بن حممود العظيم عبد بوأ :لصاحبه السلفية األصول شبكة من منقول -  1
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 أَحد يب يسمع ال بِيده نفْسي والّذي{ :-والسالم الصالة عليه -قال كما - وسلم
نم هذه ةاُألم هوديي راينٌّ أَوصثُم ن موتال يو نؤمبِالذي ي لْتسأُر كانَ إِالّ بِه 
نار أَصحابِ م{ :وقال.. }النلَوياً موسى كانَ وما ح وهعى إِالّ سباعّات { ..

 وال -وسلم عليه اهللا صلى -الرسول بشريعة حيكم الزمان آخر يف نزل إذا وعيسى
 وجود هلا ليس - وسلم عليه اهللا صلى -بعثته بعد انتهت الشرائع باإلجنيل، حيكم
 هلم ألن خاصة، معاملة يعاملون أم الكتاب بأهل يتعلق مبا جاء يعين لكن اآلن،
 أسباب من ذلك ألن املسلمني؛ والية حتت يبقون فإم اجلزية أعطوا إذاف دين أصل

 عليه اهللا صلى -الرسول بعثة بعد الديانات أن يقال كونه أما اإلسالم يف دخوهلم
 يكون، ما أبطل من الكالم فهذا بينها فرق ال وأنه معتربة وأا حق كلها - وسلم
  1اهـ".يكون ما أقبح ومن

  :            جدا شديد باختصار عمان رسالة يف جاء ومما        
 وال فيه لبس ال كله، اإلنساين النشاط يستوعب ودينا إنسانية، أخوة" ...         
 األديان، وحدة حولَ الدندنة يف والقلوب العقول منغلقي على إال غموض

  !"القدمي؟ احلق عن سةاالنتكا هذه فلماذا اإلنسانية، واُألخوة الديين، والتسامحِ

  :-أيضا -فيها وجاء        
 إىل يدعونا إليه باالنتساب نتشرف الذي العظيم اإلسالم هذا هدي إنّ"         
 متعاونني وتقدمه، رقيه يف واإلسهام املعاصر اإلنساين اتمع يف واملشاركة االخنراط

 حلقيقتنا أمينا إبرازاً ةً،كاف الشعوب عند العدل وحمبي والتعقّل اخلري قوى كل مع
                                                        

  املصدر السابق -  1
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 -وتعاىل سبحانه -احلق دعوة على املبنية وعقائدنا إمياننا سالمة عن صادقاً وتعبرياً
 هدي على القائم احلضاري مشروعنا جتديد على نعمل أن وإىل والتقوى، للتآلف
 إعداد مناهج تطوير أولوياا من يكون حمكمة عملية علمية خطط وفق الدين،
 اإلنسانية احلياة بناء يف ومنهجه اإلسالم لروح إدراكهم من التأكد دف الدعاة

  اهـ".
  : - والصواب احلق إىل اهللا هداه -التراثي احلليب حسن علي قال        
 موجزاً شرحاً تكونَ أن صاحبها ا أراد -أساساً مبجملها -عمان رسالة"         
  .وحماسنه اإلسالم، مشائلَ تبين مطولة؛ غري ةلطيف خمتصرة وبعبارات وعاماً،

 ظلِّ يف واملُسلمون اإلسالم يعيشه الذي املر الواقع كتابتها إىل دفَع وقد         
   اهـ".الكثرية والسياسية العاملية املتغيرات

 اهللا من ييستحي ال احلليب وهذا باطل، والباطل حق، احلق تعليق، ال: قلت        
ال يضره أن ال خيجل  سبحانه رقيبه من يستحيي ال ومن يفعل، وفيما يقول فيما

   .من أقرانه

إما أنه قال قوله هذا متلقا لصاحب : لعلي احلليب يف هذه الرسالة مذهبان         
الرسالة دون أن يطلع متاما على فحواها وهذا ال جيوز ألا شهادة زور، وإما أنه 

فحواها متاما فأيد وناصر، وهذا أيضا ال جيوز ألنه حماربة صرحية لإلسالم يعلم فعال 
  .واملسلمني

 تستهويه أو النفس تتلذذه لشيء ليس املبتدعة هؤالء ألخطاء إظهارنا إن       
       برسوله وتأس تعاىل اهللا إىل تقرب ذلك وإمنا العلل، وإظهار الرد رد العقول
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  .- عليهم اهللا رضوان - لصحابته اتباعو - وسلم عليه اهللا صلى -
 فشو عنه ينتج وباء أا يعلم املريض بدن يف علة عن الطبيب فسكوت        

 يصله قد آدم ابن كل حق يف لَظُلْم األبدان، سالمة من تبقى ما خيرب وانتشار،
 حيذرهم أو ترياقه، على الناس يدل الف الشفاء بعده يستعصي الذي الوباء ذلك

  .فيه لوقوعا خشية

 يف -تعاىل اهللا حفظه - املدخلي هادي بن ربيع اإلمام قال ما أمجل وما        
  .ومقيال عمال أقرب احلدادية إىل وهم السلفية شعار حيملون الذين هؤالء

  :-تعاىل اهللا حفظه -يقول        
  .الرحيم الرمحن اهللا بسم"         
 وأفجر أكذب وهم السلفية لباس ونيلبس أناس مع سنوات من نعيش وحنن        

 علَيها يخروا لَم ربِّهِم بِآيات ذُكّروا إِذَا والَّذين.. باهللا والعياذ البدع أهل من
  .  -}73.الفرقان{- وعميانا صما
 مستكربا فيصر عليه تتلى اهللا آيات يسمع واهلوى البدع يف واملغرق الكافر        
 هذا يف يقع قد واملبتدع اهلداية، له اهللا أراد من إال كافر الكافر معها،يس مل كأن
 أصم ويكابر، فيعاند الراسخني العلماء وكالم واألحاديث اآليات عليه فتتلو البالء
 فال اإلدراك حواس احلواس؛ هذه منه سلبت يبصر، مل وكأنه يسمع، مل كأنه أبكم
 آيات يف اهللا وصفهم الذين الرمحن عباد فخبال واملوعظة، النصيحة يقبل وال يفقه،
 وجِلَت اللَّـه ذُكر إِذَا الَّذين الْمؤمنونَ إِنما: - وتعاىل تبارك - قوله ومنها كثرية

مهإِذَا قُلُوبو تيلت هِملَيع هاتآي مهتادا زانلَٰى إِميعو بِّهِمكَّلُونَ روت2( ي( ينالَّذ 
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 لَّهم  حقا الْمؤمنونَ هم ئكأُولَٰ )3( ينفقُونَ رزقْناهم ومما الصلَاةَ يقيمونَ
اتجرد ندع بِّهِمةٌ ررفغمو قرِزو األنفال{-) 4( كَرِمي{-                   .  

 تليت إذا إلميانا يالكامل نياملؤمن الرمحن؛ عباد صفات من أيضا فهذه        
 الكفار يفعله كما وعميانا صما عليها خيرون ال إميانا، زادم اهللا آيات عليهم

 يف اآليات عليهم تقرأ البدع أهل من كثري أيضا؛ األجالف البدع وأهل األجالف
 وآيات خمالفتها، يف يقعون اليت واحلرام واحلالل األحكام وأبواب التوحيد أبواب

 ذكّر إذا ممن البدع أهل كان ولو يستفيدون، وال رأسا بذلك نيرفعو فال الوعيد،
 أهلها عليها بقي وملا البدع هذه بقيت ملا إميانا، ويزداد ويتعظ يتذكر اهللا بآيات
  .              متطاولة قرونا
 واخلارجي رفضه، على مستمر والرافضي اعتزاله، على مستمر فاملعتزيل        

 من كثري يف يشتركون وقد غلوه، يف مستمر الغايل الصويفو خارجيته، على مستمر
  . قبوريته على قبوري وكل إرجائه على واملرجئي الضالالت،

 العلماء أقوال هلم وتبني األحاديث، عليهم وتتلى اآليات عليهم تقرأ        
 من ليسوا وعميانا، صما عليها ميرون إم! السر؟ ما بدعهم، على فيستمرون

 تليت وإذا يتعظون، وعظوا وإذا يتذكرون، ذكّروا إذا الذين الرمحن دعبا نوعية
 الصاحلة األعمال سائر ويعملون يتوكلون، رم وعلى إميانا زادم اهللا آيات عليهم

 آيات من كثري يف ذكرت واليت األنفال، سورة من اآليات هذه يف ذكرت اليت
.                            الفرقان سورة من اآلن اعنه نتحدث اليت اآليات هذه ومنها الكرمي القرآن
 وصفات املؤمنني بصفات وتتصفوا وتنقادوا تستسلموا أن على فاحرصوا        
 إميانا فازدد صواب على كنت وإذا فارجع، خطأ على كنت فإذا الرمحن، عباد
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 بالكافرين تتشبه أن وإياك مث وإياك، ،إِميانا زادتهم آياته علَيهِم تليت وإِذَا
                              . .    املؤمنني بصفات اتصف املعاندين، الضالني باملبتدعني أو اجلاحدين،

 تتلى مث كلية، أو جزئية يف ينحرف املتسلفني أو السلفيني بعض إن واهللا        
 البدع، أهل من أسوأ حفيصب يرجع، فال العلماء وأقوال واألحاديث اآليات عليه

 عرف املرتد باملرتدين، شبها فيه ألن البدع؛ أهل من وأخبث وأفجر أسوأ يصبح
 من وأخبث أقبح فهو عنه، وارتد اإلسالم عن احنرف مث احلق وعرف اإلسالم
 األصيل، املبتدع من أقبح يكون احنرف مث سلفيا كان الذي وهذا األصلي، الكافر
  . وأهله احلق حماربة يف والبهتان بالكذ يف ويدخل عنادا وأشد

 وأفجر أكذب وهم السلفية لباس يلبسون أناس مع سنوات من نعيش وحنن        
 فيهم والنصارى؛ اليهود منه خيجل كذب يف ويقعون! باهللا والعياذ البدع، أهل من
 يقع بعضهم أن وأخشى أهله، وحاربوا نابذوه و احلق عرفوا الذين باملرتدين شبه
 أهله وأبغض - باهللا والعياذ - وأبغضه وحاربه احلق عرف ألنه باهللا، والعياذ ردةال يف

 أسوأ وهم السلف من بأم عقريم يرفعون أناس يف جيري اآلن فهذا  وحارم،
 تنصحه. منها وحذّروا األصناف هذه فاحذروا أخالقا، وأحطّ اخللف، من

 والرباهني، باألدلة املعضدة امهموأحك العلماء بأقوال له وتأيت احلق، إىل بالرجوع
 ويتشبث والرباهني األدلة ويسقط وأهله، احلق يسقط ويسقطوم، فيهم فيطعنون
 فإم منهم، وحذّروا البدع، أهل من حتذرون مما أشد هؤالء من فاحذروا بأباطيله،

  .-باهللا والعياذ -البدع أهل أنواع شر يف أنفسهم سلكوا قد
 يف اهللا يتقوا أن الرديئة األصناف ذه املخدوعني من طلبون نسأل وحنن        

 احلق عن يصريون فال الرمحن؛ عباد وأخالق املؤمنني بأخالق ويتحلوا أنفسهم،
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  .- }البقرة{-) 171( يعقلُونَ لَا فَهم عمي بكْم صم: وعميانا صما
 ال جدا، قبيحا ومامذم تقليدا أعمى، تقليدا مقلّدون املخدوعون فهؤالء        

 الباطل التقليد هذا يف فيستمرون وبراهينه، وأدلته احلق يسمعون ألم فيه؛ يعذّرون
 سادتنا أَطَعنا إِنا ربنا وقَالُوا: القيامة يوم يقولون هؤالء الكفار، تقليد يشبه الذي

 كَبِريا لَعنا والْعنهم الْعذَابِ من ضعفَينِ آتهِم ربنا )67( السبِيلَا فَأَضلُّونا وكُبراَءنا
  .  اخلبيث التقليد هذا ذم يف وأحاديث كثرية وآيات -}األحزاب{-) 68(

 صاحلا تقيا عاملا فيقلد يعرفه، فال احلق يريد اجلاهل؛ فيه يعذر تقليد هناك        
 التقي العامل عن تبحث وإمنا فيه، عذر ال الفجار تقليد الفجار، يقلّد ال مستقيما؛

 الذّكْرِ أَهلَ فَاسأَلُوا: -وتعاىل تبارك - اهللا لقول امتثاال فتسأله جاهل وأنت الرتيه
 املسئولني؛ ويتحرى احلق على حريص فهو ،-}النحل{-) 43( تعلَمونَ لَا كُنتم إِن
 العامل إىل هبيذ وال، وال، فاجرا، وال خارجيا، وال رافضيا، يسأل ال ؟ يسأل من

 آخذا العامل، فيجيبه احلق يريد ألنه فيسأله؛ اهللا رسول وسنة اهللا بكتاب بالذكر
 يف جيتهد أو ،-والسالم الصالة عليه - الرسول سنة ومن اهللا كتاب من حجته العامل

 فهذا هواه، يوافق من ويقلّد هواه يتبع الذي أما يعذر، هذا طاقته، حسب املسألة
             .     مبعذور ليس
 عليها خيروا مل رم بآيات ذكّروا إذا أم الرمحن عباد صفات من فهذا        
 وتطمئن ذكرها، عند جلودهم وتقشعر عندها ويبكون يتقبلوا بل وعميانا، صما

  . -}الرعد{-) 28( الْقُلُوب تطْمئن اللَّـه بِذكْرِ أَلَا: بذكرها قلوم

 جلُودهم تلني ثُم  اجللود، وتقشعر القلوب، وتطمئن ور،الصد تنشرح        
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مهقُلُوبكْرِ إِلَٰى وذ أكرمك اهللا ألن الرفيعة؛ الكرمية األمناط هذه من فكونوا. اللَّـه 
 العاملني رب مع أخالقك ويف كرميا، الناس مع أخالقك ويف كرميا، فكن باإلسالم،

  .-وتعاىل سبحانه - له انقيادا وأكثر ،-وتعاىل هسبحان -هللا وأطوع وأكرم، أكرم

 اآليات يسمعون الذين: املعاندين البدع وأهل الكافرين صفات فمن        
  1اهـ"-باهللا والعياذ - وعميانا صما عليها فيخرون والزواجر واملواعظ واألحاديث

  
  
  
  
  
  
  
  

                   ****  

                                                        

 حفظه - املدخلي هادي بن ربيع الشيخ لفضيلة قرآنية آيات تفسري يف تذكريية جمالس -   1
   76 : ص .- اهللا
  



     
 

 309 





، صاحب قناة صاحب الوجوه الكثرية املختلفة ،طارق السويدان الشيعي        
الرسالة الشيطانية، املبتدع الكبري الضال املبني، ليس أخبث منه شخصية يف هذا 
العصر، صاحب نفاق وكذب وتدليس وتلبيس وحتريف من الدرجة األوىل، اشتهر 

اهللا تعاىل وأحكامه املرتلة،  مبحاربته للحق ومناصرته للباطل، اشتهر مبنازعته حلدود
  ، أعظم بدعه املضلةمل يسبق إىل ذلك كفار قريش وال كفار عاد ومثود من قبل

  .، والتأسيس لالعتقاد، واحلرية يف اختيار املعبودقضية االعتراض على حدود اهللا

قضية معارضة النصوص ومصادمة األحكام، أصبحت عند السويدان قضية         
بداء رأي ولو باالعتراض على اهللا سبحانه وعلى رسوله وعلى حرية تعبري وإ
حرية، بل وأدخل أناسا كثريين من الرعاع املثقف والغري بالنسبة له اإلسالم، فهي 

 فمثال يفأو رفض أحكام اإلسالم احلدودية، املثقف يف مسألة االستفتاء يف قبول 
رعاع ما رأيكم يف حد يسأل احلاضرين ال "الوسطية واالعتدال "برنامج له باسم

فترى الناس سكارى وهم من يعارض خيفض يده، الرجم؟ من يقبل يرفع يده، 
اجلواب عن تساؤله إما بالقبول وإما بالرفض، وهذا  إىليرفعون أصابعهم يتسابقون 

وحلقات . ما يسمى بالكفر العلين والردة املغلظة اليت أوقع هذا السويدان الناس فيه
  .وعيا يعين هناك حتري وتقصد وتكرار للمسألةالكفر هذه تقدم أسب

استدعى يف بعض حلقات برناجمه بعض العاهرات العاريات يسأهلن عن         
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 قضية احلجاب هل توافقني أم تعارضني؟ وهل احلجاب عادة أم عبادة؟ والعاهرات
ال استحياء من اهللا وال من حرية واطمئنان، جينب ويناقشن ويبدين آراءهن بكل 

يه إحراج اب فاحلجاب موضة قدمية، احلجاب رجعية، احلجاضرين من الرجال، احل
وغريها من الكفريات؛ ويقول هذا امللعون ما  وكبح ألنوثة املرأة وإخفاء جلماهلا،

؟ هل تؤيد  ؟ ما رأيكم يف حد قطع اليد رأيكم يف حد الردة؟ هل توافقون أم ال
رة من احلاضرين ومن املشتركني عرب حكم الساحر القتل؟ استفتاء على اهلواء مباش

اهلواتف، يبدي كل رأيه يف احلدود الشرعية إما بالقبول وإما باملعارضة، استفتاء 
يبدي رأيه  -وأغلب املشاركني - من كلب وسط حلقة من الكالب، بل جتد منهم

 ويناقش احلدود اإلهلية ويدافع عن كفره، ملاذا هذا احلد؟ ملاذا قطع اليد؟ وملاذا رجم
  اإلنسان؟ وملاذا تعدد الزوجات؟

أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ ومن أَحسن من اللّه حكْما لِّقَومٍ : قال تعاىل        
   - }50/املائدة{-يوقنونَ 

 أَفَغير دينِ اللّه يبغونَ ولَه أَسلَم من في السماوات: وقال تعاىل كذلك        
  -}83/آل عمران{-واَألرضِ طَوعا وكَرها وإِلَيه يرجعونَ 

        إِن الْحكْم إِالَّ للّه يقُص الْحق وهو خير الْفَاصلني : أيضاوقال عز وجل         
  -}57/األنعام{-

  -}8/التني{-ني أَلَيس اللَّه بِأَحكَمِ الْحاكم: أيضاه نويقول سبحا        

صبغ لبعض القنوات الفضائحية قدمت نتيجة  أناملسلم  أخيهل تعلم         
يف  وأربعني أربعةنسبة املعارضني حلد الردة بلغ  أنيدان رنامج هذا السوب عناآلراء 

 حق خري البشرية نشرت استفتاء آخر يف أا؟ وهل تعلم اإلسالميةاملائة يف الدول 
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به الرسول وما قالته اجلرائد الدمناركية من  نعهل ما طُ ،- سلموصلى اهللا عليه  -
من طعن يف شخصه الشريف ويف رسالته  - صلى اهللا عليه وسلم - للرسول اإلساءة
ومن يعارض؟ واحلاضرون  اإلساءةمن حرية التعبري؟ من يوافق على  هي العظمى
اختذوا شخص  ،السواءوباملعارضة على أة قباملوافأيديهم متحمسني لإلجابة يرفعون 
ويف املناقشات  ؟-بأيب هو وأمي ونفسي -هزؤا - عليه السالم - األكرمالرسول 
وشرائع جديدة ويقحمها يف هذه احلوارات فيقول  بأحكام يأيت األخرىاحلوارية 

؟  اإلنسانية األخوة؟ هل تؤيد فكرة األديانهل تؤيد فكرة االنتقال بني : مثال
غري موجود ؟ من  أويف وجود اهللا، هل اهللا موجود  يشكك الناس أنوليس بعيدا 

              جييب من يعارض فكرة وجود اهللا ؟ من يوافق على صدق رسالة رسول اهللا
واحلدود الشرعية  لألحكام؟ فمادام هناك معارضة بواحة - صلى اهللا عليه وسلم -

مرتهلا  بأمرتصدبق من جاء ا وبلغها للناس  أوتكذيب بأن هناك فكذلك يعين 
 أرادهي كما يقال مبعىن الكفر البواح والردة املغلظة مناقشة اهللا فيما . سبحانه

  .ومعارضته فيما قضى وقدر

فَالَ وربك الَ يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم الَ  :قال تعاىل        
ا مجرح ي أَنفُِسهِمواْ فجِداييملسواْ تلِّمسيو تيا قَض65/النساء{-م{-  

إِنما كَانَ قَولَ الْمؤمنِني إِذَا دعوا إِلَى اللَّه ورسوله ليحكُم : وقال سبحانه        
عِ اللَّه ومن يط )51(بينهم أَن يقُولُوا سمعنا وأَطَعنا وأُولَئك هم الْمفْلحونَ 

   - }النور{-)52(ورسولَه ويخش اللَّه ويتقْه فَأُولَئك هم الْفَائزونَ 
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وأَن احكُم بينهم بِمآ أَنزلَ اللّه والَ تتبِع أَهواءهم : وقال سبحانه        
لَيك فَإِن تولَّواْ فَاعلَم أَنما يرِيد اللّه واحذَرهم أَن يفْتنوك عن بعضِ ما أَنزلَ اللّه إِ

أَفَحكْم الْجاهلية )49(أَن يصيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم وإِنَّ كَثريا من الناسِ لَفَاسقُونَ 
   -}املائدة{-  )50( يبغونَ ومن أَحسن من اللّه حكْما لِّقَومٍ يوقنونَ

 ؟ناس وأي، يا جاهل ال مبا تستفيت فيه الناسوأن أحكم بينهم مبا أنزل اهللا         
ات واملتربجني واملتربجات والفاسقني والفاسقات يوالبلطج جمموعة من البلطجية

يما ال حيق ، يستفتيهم فأصالمن الذين ال يعرفون معىن الصالة وال ماهية العبادة 
وفضال   وغري الربانينيلربانيني فضال عن العلماء ا خيوضوا فيه أنللرسل واألنبياء 

وما  .وحدود هكذا نزلت أحكام ألاخيوضوا فيه  أنعن اجلهلة كطارق السويدان 
 نةُ مريالْخ مكُونَ لَها أَن يرأَم ولُهسرو ى اللَّهإِذَا قَض ةنمؤلَا منٍ ومؤمكَانَ ل

  -}36/األحزاب{-اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالًا مبِيناأَمرِهم ومن يعصِ 
                     

هدم الدين من بِ ، كُلِّفندس بني املسلمنياملرافضي النه طارق السويدان، إ        
 أقرانه مثله ومثل ،حدجهنم الذين ال خيتلف فيهم أ بأبواالداخل، دعاة على 

ووجدي غنيم وعبد املقصود غراوي وابن حسان والعودة القرضاوي والعرعور وامل
  .وغريهم ممن يهدمون حصون الدين من الداخلوصفوة حجازي 

ويشرب من  ويأكلحقيقي ميشي بني الناس  إبليس إىلينظر  أن أرادمن         
 اإلمامالشيخ . العصر إبليسهذا السويدان،  إىلفلينظر وال يعلم هللا فصال  ،فضل اهللا

 ،- الثاين إبليس :خواين اهلالك عمرو خالدقال يف اإل  -رمحه اهللا -نجميحيىي ال
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أكثر مما قاله يف ومسعنا لقال فيه  رأينامن السويدان ما  ورأىولو مد اهللا يف عمره 
وبإحكام الشرع ن ما بلغه السويدان من االستهزاء باهللا وبرسوله ، أل- عمرو خالد

املسلمني هذا  اإلخوانغلب أن أقلت  نإ أحداخالد، ولست أظلم عمرو  مل يبلغه
وهذا  وعن الصراط املستقيم، ،الناس عن احلق بعادوإالتشكيك يف الدين  منهجهم؛

  .- عياذا باهللا -مناهج الروافض أصل من أصول

سان كل صبح استفتاء بني الكالب وعلى لل أاهللا تعاىل املرت ن شرعاآل        
وليس الذي وافق من احلاضرين  - ...لربه يه معارضاجرو، منهم من يقول فيه برأ
والوقوع يف  ها من املشاركني بالناجني من النفاقلَبِعلى هذه احلدود الشرعية وقَ

الكفر وجمرد القبول  يدور حوهلاىل طاولة هذا الكفر البواح، ألن جمرد اجللوس إ
وقَد  :، فاهللا تعاىل قال- صالود ولو بالرضى عنها فإنه كفر ونفاق أملناقشة احلد

نزلَ علَيكُم في الْكتابِ أَنْ إِذَا سمعتم آيات اللّه يكَفَر بِها ويستهزأُ بِها فَالَ 
 عامج إِنَّ اللّه مثْلُهإِذًا م كُمإِن رِهغَي يثدي حواْ فوضخى يتح مهعواْ مدقْعت

  . -}140/النساء{-ين في جهنم جميعا الْمنافقني والْكَافرِ
وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض عنهم  :وقال تعاىل كذلك        

 عى مالذِّكْر دعب دقْعطَانُ فَالَ تيالش كننِسيا يإِمو رِهغَي يثدي حواْ فوضخى يتح
   -}68/األنعام{-قَومِ الظَّالمني الْ

يسمع آيات اللَّه تتلَى علَيه  )7(ويلٌ لِّكُلِّ أَفَّاك أَثيمٍ  :وقال سبحانه كذلك        
ا وإِذَا علم من آياتن )8(ثُم يصر مستكْبِرا كَأَن لَّم يسمعها فَبشره بِعذَابٍ أَليمٍ 

 هِنيم ذَابع ملَه كلَئا أُووزا هذَهخئًا اتيم  )9(شهننِي عغلَا يو منهج هِمائرن وم
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 يمظع ذَابع ملَهاء ويلأَو اللَّه ونن دذُوا مخا اتلَا مئًا ويوا شبا كَسذَا  )10(مه
وا بِآيكَفَر ينالَّذى ودهيمزٍ أَلجن رم ذَابع ملَه هِمبر 11/اجلاثية{-ات{-  

ومن الناسِ من يشترِي لَهو الْحديث ليضلَّ عن سبِيلِ  :وقال عز من قائل        
 هِنيم ذَابع ملَه كا أُولَئوزا هذَهختيلْمٍ ورِ عيبِغ 6(اللَّه( تإِذَا تا وناتآي هلَيلَى ع

    .}7/لقمان{ولَّى مستكْبِرا كَأَن لَّم يسمعها كَأَنَّ في أُذُنيه وقْرا فَبشره بِعذَابٍ أَليمٍ

الذي جاء يفيت الناس وجيدد الفتاوى تبعا  ومنهم من فرح بقدوم هذا العامل        
  .ملا يتطلبه العصر

ثيم هللا هزؤا، هو أفاك أختذ آيات اعب يف دين اهللا بدين اهللا، إان يلالسويد        
راض على اهللا االعت على اهللا وعلى رسول اهللا وعلى اإلسالم كدين، وأجازمستكرب 

كات والقنوات عرب الشب وعلى رسوله وعلى اإلسالم، وأعلن هذا على املأل
شيه بني العباد، والدشوش، ووجد من الكالب مثله من يقبل هذا الكفر البواح ومي

ويددينشهد له بالعلم، وبرجاجلاهالتكما قالت بعض  -ل الفكر، وبسيد ا 
إستدعته حىت أن هذه املفتونة  -تهاملرافقات له واملقدمات خلبث لسانه وسرير

وأقامت له منرب الدعوة واحملاضرة لينشر  -استقبلته يف اليمن بالد العلم والعلماءو
حيرضهم على اخلروج على احلكام فتنة هلم يف دينهم ويف مسومه بني اليمنيني و

وتفعل ما تشاء دون  ء، ويومههم بأحقيتهم يف احلريات، أن تقول ما تشاسلوكهم
  .قيد شرعي أو اجتماعي او سياسي

   :بيث يف بعض أقواله الكفريةقال اخل        
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بري، حرية ة بالتعجزء آخر من قضية احلرية بالنسبة يل هي احلرية املتعلق"         
ىل إ، الدعوة ن تقول ما تشاء يف غري الفساد األخالقيأمن حق الناس . التعبري

حىت على  االعتراض األفكار، االعتراض على الدولة، االعتراض على احلاكم،
رسول  االعتراض على اهللا تعاىل وعلى ، حىت- ما عندي مشكلة فيه - سالماإل
   اهـ".اهللا

أن االعتراض على اهللا ليس من الفساد  -قصم اهللا ظهره -يعين بكالمه        
األخالقي، وأن االعتراض على اإلسالم ليس من الفساد األخالقي، وأن االعتراض 

ليس من الفساد األخالقي، بل كل هذا  -صلى اهللا عليه وسلم - على رسول اهللا
اله، من حسن اخللق ومن حسن التربية، فهل بعد هذا كفر؟ بل أكفر الكفر ما ق

  .-حفظه اهللا -وليس بعد هذه الردة من ردة كما قال االمام صاحل الفوزان

  : يضا أ اخلائن هذا الفاجر ويقول        
 ،ن خيتار الطائفةأومن حقه  ،ن خيتار الدين الذي يراهأنسان من حق اإل"         

ذي ن يعبد الرب الأنسان إومن حق كل  ،هو حر ادرزي اسني ان يكون شيعيأيريد 
من حق .... فال متنع كنائس وال متنع معابد وال  ،خيتاره بالطريقة اليت خيتارها

   اهـ"الناس
 نْأَ بادعى الْلَع اِهللا قح {:يقول -صلى اهللا عليه وسلم - الرسول الكرمي        

يعدبوه وال يكوا بِرِشه شوا من عبدحق الناس أن ي: ، وهذا املفتون يقول}ئاًي
وهذا  -ن اهللا خلق اخللق ليعبدوا غريههللا فيما خلق، وأرباب وال حق ا من األوءشا

وما خلَقْت : ، ويقول سبحانهوأَنْ اعبدونِي: واهللا تعاىل يقول ،- كالمه واضح
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وندبعيإِلَّا ل الْإِنسو ويقول سبحانهالْجِن ، :تادبع نونَ عكْبِرتسي يني إِنَّ الَّذ
رِيناخد منهلُونَ جخديفأ ،س العزيز ىل ذا الوعيد إن مل تتب إبشر يا سويدان

  .احلميد

  : كذلكويقول         
 اعتربه حدأنا أ ،نه حد ديينأعترف به أنا بالنسبة يل ال أحىت حد الردة "         
  اهـ"اسياسي

ومن يتعد حدود اللَّه فَقَد ظَلَم نفْسه وتلْك حدود اللَّه  :واهللا تعاىل يقول        
  .-}1/الطالق{- لَا تدرِي لَعلَّ اللَّه يحدثُ بعد ذَلك أَمرا

تلْك حدود اللّه فَالَ تقْربوها كَذَلك يبين اللّه آياته  :وقال تعاىل كذلك        
تي ملَّهاسِ لَعلن187/البقرة{-قُونَ ل{- .  

تلْك حدود اللّه فَالَ تعتدوها ومن يتعد حدود اللّه : وقال سبحانه أيضا        
  .-}229/البقرة{-فَأُولَئك هم الظَّالمونَ 

 سرقت اليت املخزومية شأن أمههم قريشا أن:" - عنها اهللا رضي -عائشة عن        
 جيترئ ومن: فقالوا ؟ - وسلم عليه اهللا صلى -اهللا رسول فيها كلمي من:  فقالوا
 ،-أسامة فكلمه -وسلم عليه اهللا صلى -اهللا رسول حب زيد بن أسامة إال عليه
 كلَهأَ مانإِ {:فقال فاختطب قام مث }؟ اِهللا وددح نم دح يف عفَشتأَ {:-فقال

 ميهِف قرس ذاإِو ،وهكُرت يفرِالش ميهِف قرس اذّإِ واانكَ مهنأَ مكُلبقَ نم ذينالَّ
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الضعقَأَ يفواام لَعيالْ هحد، أَويلَ ،اِهللا منَّأَ و فاطبِ ةَمنت محمد سقَرطَقَلَ تعت 
يدعليه اهللا صلى - النيب فأمر وجتحده، املتاع تستعري امرأة كانت :"لفظ ويف .}اه 

  ."يدها بقطع - وسلم

 عليه اهللا صلى -النيب عن -عنهما اهللا رضي - بشري بن النعمان وعن        
 استهموا قَومٍ كَمثَلِ فيها؛ والْواقعِ اللَّه حدود علَى الْقَائمِ مثَلُ{:قال - وسلم
 أَسفَلها في الَّذين فَكَانَ ،أَسفَلَها وبعضهم ،أَعلَاها بعضهم فَأَصاب, سفينة علَى
 خرقًا نصيبِنا في خرقْنا أَنا لَو: فَقَالُوا ،فَوقَهم من علَى مروا الْماِء من استقَوا إِذَا

لَمو ذؤن نا مقَنفَإِنْ ،فَو مكُوهرتا يموا وادلَكُوا أَرا هيعمإِنْ، جذُوا ولَى أَخع 
يهِمدا أَيوجا نوجنا ويعمالبخاري رواه {. }ج{.  

عن  - حفظه اهللا تعاىل -ل الشيخآعبد العزيز الكرمي لشيخ افضيلة ملا سئل         
  : -حفظه اهللا مستغربا -هذه الكفريات اليت قاهلا هذا السويدان، قال الشيخ

طالقه هلا نابع عن عقل إدري أال  ،قها بعضهمخواين هذه املقاالت يطلإ يا"        
نسان ال إو أميان نسان فقد اإلإهل هو نابع من  !؟و سفه ومرض يف القلبأودين 

   !؟يدري ما يقول
     مر بطاعة رسولهأمر بطاعته وأ -جل وعلى -كيف نعترض على اهللا ؟ اهللا        

  :وقال. وا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَيا أَيها الَّذين آمن -صلى اهللا عليه وسلم -
ويقول  ،يا أَيها الَّذين آمنواْ أَطيعواْ اللّه ورسولَه والَ تولَّوا عنه وأَنتم تسمعونَ

هم ثُم الَ فَالَ وربك الَ يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بين :- جل وعال -اهللا
       .يجِدواْ في أَنفُِسهِم حرجا مما قَضيت ويسلِّمواْ تسليما
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وتقدمي اآلراء ول اهللا رد سنة رس ،كالم اهللا دده رذا قصإاالعتراض على اهللا         
والعياذ  -ىل الردةإل بصاحبه والكتاب والسنة هذا ضالل قد يؤ واالهواء على

آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ربه  .ن نؤمنأن الواجب ل اهللا العافية ألأنس -باهللا
 هلسن رم دأَح نيب قفَرالَ ن هلسرو بِهكُتو هكَتآلئمو بِاللّه نونَ كُلٌّ آمنمؤالْمو

 كانا غُفْرنأَطَعا ونعمقَالُواْ سوريصالْم كإِلَيا ونبر.  
و دعوة أاعتراض على اهللا ورسوله  ،رور ما فيهاهذه املقاالت فيها من الش        

صلى  - ات ملا بعث اهللا حممديديان كلها لغاأل .ال، ديانن خيتار ما يشاء من األأىل إ
صبح أو ،ديانلغيت مجيع األأُو ،ختم بشريعته كل الشرائع ،-اهللا عليه وسلم

يقول  ،واتباع سنته ،- صلى اهللا عليه وسلم -الواجب على كل اخللق طاعة حممد
 الّإِي بِ نمؤال ي مثُ يرانِصن وأَ يودهي دحأَي بِ عمسال ي {:لم صلى اهللا عليه وس

دلَخ النرسل اهللا السابقني حنن نؤمن ب ،نبياء واملرسلنين حممدا خامت األأل }ار
         ا هو بشريعة حممد إمنعمل والتطبيق لكن ال ،التهم وصحة رساالمسونؤمن بر

   .1اهـ"- صلى اهللا عليه وسلم -
   

قوال أحني عرضت عليه  -حفظه اهللا -صاحل الفوزان االمام وقال الشيخ        
  :هذا الدجال السويدان

                                                        

  مفرغ من اتصال هاتفي بالشيخ منشور على النت -  1
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حكام الذي يستهزئ باهللا ورسوله واال ،بال شك ما وراء هذا ردة "        
  1اهـ"نواع الردةأشد أهذا  ،الشرعية ما بعد هذا ردة

  
طارق السويدان رافضي ويدافع عن الروافض، ويؤيد الروافض وحيب         

من  {:يقول -اهللا عليه وسلم صلى - والرسولويتعصب للروافض،  ،الروافض
شتمهنم ومٍ فَهبِقَو هبعم رشا حمقَو بأَح نمو ،مه {.  

  : راجمه على اهلواءقال يف بعض ب        
نكمل  ،وذا الوضوح - ...البحرين ختتلف عن كل دول اخلليج"         

وهذا وضع  .قلية سنية حتكم، وأغلبية شيعية ال حتكمالبحرين فيها أ ،- الوضوح
صة خا ،ت مشاكلاية تفاهم عليه الناس، لكن مع األيام بدأيف البد تارخيي طويل،
، وبدأت األحزاب تطالب حزاب تظهر بشكل رمسي وغري رمسيملا بدأت األ
احلقوق اليت ذكرا يف  - مبدأ عندي - والأ: ، أنا هنا أقول-حقها -،حبقوق الناس

ستغرب بعض ، وليست فقط للسنة، أنا أهي حقوق للجميع شيعة وسنة البداية
يعة يطالبون حقوقهم يت الش، لكن ملا يأالناس يؤيد ثورة مصر ويؤيد ثورة تونس

سوا شعبا يألليسوا بشرا؟ مل أُحذر منهم؟ أ -ديروا عقوهلم -ن حذاري منهميقولو
ن ينتخب ل احلقوق اليت ذكرناها، ومن حقه أويعيش بكمن حقه أن يعيش بكرامة 

ما فيها  رادة الشعبية هذه حقوق، ومن حقه حىت أن حيكم؟ إذا وصل باإلممثلني
  اهـ"..مريكا بامليكيالني، ملاذا؟مكياالن، حنن نعيب على أ

                                                        

  املصدر السابق -  1



     
 

 320 

  :اإليرانيةوقال بعد هذه الدميوقراطية         
         "هذه احلقوق للجميع، يبقى بعل احلكم هذه ما هو شكل احلكم؟ شك د

مريكا وفرنسا واملانيا مجهوريات، وهذه بريطانيا قضية شكلية بالنسبة إيل، هذه أ
تيهم ملك، لكن فيه ، ملكة حتكمهم وسيأيات، فيها ملوكوكندا ملكيات دستور

دستور، والناس تنتخب ويختار رئيس وزراء، ورئيس الوزراء يراعي حقوق 
هي قضية، املهم أن الرأي  هذه بالنسبة يل ما ا،سني االشعب، سواء كان شيعي

يار الشعيب حيكم، سواء ختالشعيب هو الذي يستفىت، والرأي الشعيب حيترم واإل
  .اهـ"ن حيفظوا حقوق الناس، جيب أو سينوصل شيعي أ

خوان اء به أسياده اإلت جبديد غري الذي جإن طارق السويدان مل يأ :قلت        
باع تأهل السنة دم دفاعا عن حقوق ال وجود هلا أصال ال عند أاملسلمني، فهذا دي

يت الاإليرانية الدميوقراطية  صولصحاب الباطل، وهذه من أأ وال عند الشيعةاحلق، 
سالم يعين إ، أو يريدون دمقرطة اإلسالم ،ينادي ا اإلخوان يف حلة إسالمية

ال يهم أن  -كما قال -شكليةما شكل احلكم فهو قضية شكلي دميوقراطي، أ
و جعفرية أو ليبريالية أو حتكم بأي دين وبأي عقيدة سواء كانت دميقراطية أ

، ألنه هو الذي تيار للشعبخن يكون االأو اشتراكية أو شيوعية، املهم أعلمانية 
لكن ملتطلبات العصر وتقدم  ،-إِن الْحكْم إِالَّ للّه: ن كان اهللا يقولحيكم وإ

وبالتايل ال يوافق عليه ة الشعوب، نه اليوم ال خيدم مصلحقول اهللا ألالشعوب ندع 
 ادخالصة اعتقهذا  ،-ديان، وهو عائق لألخوة اإلنسانية وتعايش األالنظام العاملي

  .-أعاذنا اهللا من شرهم - خوانباسم اإل خوان ومن يتحدثاإل
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  :- كما هو منشور يف النت - للثورة الشيعية يف البحرين مث قال مؤيدا        
ع هذه الثورة اليت قامت، وهذا ن تقمحاولت البحرين يف بداية األحداث أ"        
من مارس هذا  ن حياسب، وجيب أووقع فيه قتلى ،استراتيجي وقعوا فيه خطأ
حيي ويل أُنا ولذلك أ. إذا بدأت ما تنتهي بالقمع -كما ذكرنا - ، لكن الثورةالقتل

مر ، كان عاقال فأ-خرين هؤالءليس كاانني اآل -الذي كان عاقال عهد البحرين،
مر بسحب القوات من الساحة الرئيسية يف البحرين، جاء هؤالء ، وأبسحب اجليش
مان وسالم، وهو ويوزعون غريها، والناس تتظاهر بأ هوةيشربون الق وخيموا فيها،

هم، هكذا احلل الراقي ينتظر حوارا معهم، يعين يشكلون جلنة ليحددوا مطالب
 ىل معادلة ترضي الطرفني وحتقق احلقوق للجميع، وليسلألمور، إىل أن نصل إ

الشعوب، إال  مللبحرين وال لغري البحرين خمرج إال بالتفاهم، إال باحلوار، إال باحترا
  اهـ..."ن حنقق احلقوق اليت ذكرناها يف البداية، ما فيه حل بالقمعبأ

  :املتظاهرين البحرينيني ناصحا هاديا ىلوقال يف رسالة إ        
لبحرين ىل املتظاهرين يف اإ ،الة موجهة مين من قليب ومن عقليهذه رس"         

كم بعض ما أراه وليس مقبوال يف ساحة اللؤلؤة بالذات، إمسحوا يل أن أنقل ل
لة ليست مت يف قبول احلوار، وهذه املسأددم وترأتعيتم للحوار فتلكَّوال دأ: عندي

ومن مد يد  ،من مد لك يده بالسالم متد له يدك بالسالم ،صحيحة بل مرفوضة
خيار سوى احلوار، ما عندنا خيار ما عندنا ! ؟ل بعضنان نقتاحلل؟ أ ، مااحلوار
يت؟ تعطيل للتعليم وتعطيل للصحة، كيف أرأ: إىل أن قال يف نفس الوصية.. .آخر

يتم هذا كيف؟ هذا هو االستفزاز الذي حيرك الناس فيجعلهم يف خوف وجيعلهم 
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ن تتعطل البلد؟ هذه بلدكم شك حىت حيرك األمن ضدكم وغريه، كيف تقبلوا أ يف
         تتوقعون منهم؟ هذه ما ن يفكروا؟ ماذا أماذا تريدون من الناس  يف النهاية،

ىل ، وإمنا صارت مسألة يعين ختريب، إرجعوا إعادت مطالبات سلمية حبقوق
  .1اهـ"عقولكم،

اخلري من قبله العذاب، هو يتملق لويل  اظاهره هذا النفاق العلين يف وصية        
أهل البحرين، شعب البحرين، وهذه الوصية خاصة ب أمر البحرين ويشدد على

ظر اآلن يف وصيته ألهل اليمن حيث العلماء السلفيني حياربون الشيعة وان
  :وهذا اجلهل املدقع ،والنفاق الواقع ،وانظر هذا الفرق الشاسع ،ومعتقدام الباطلة

  :خماطبا لليمنيني لدجالقال ا        
وروا حىت يسقط النظام بقوا وث، إال تصدقوهم ،ال تقبلوا بوعود "        
اء للمظاهرات وللثورة، حيي الشباب الذين خرجوا من جامعة صنعأ ...السابق

  اهـ" ، وامألوا الساحات وعطلوا البلدليكم كل الناس، ولينظم إماكنكمإبقوا يف أ

عقل وهؤالء بالشغب، هو سر السر الذي يكمن يف نصح هؤالء بالت: قلت        
ن ويسخط ويغضب أل، كثر من السنةأن يف البحرين شيعة أ: وال كما قالخطري، أ

ىل ، ألنه ال سبيل إول يف الثورة هم الشيعةواملتضرر األالشيعة ال حيكمون البلد، 
م اال عن طريق احلوار اهلادئ ن يفتحوا هلق مطالبهم فهو يدافع عنهم ويريد أحتقي

                                                        

  .من منشورات القنوات - 1
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وهذا من دفاعه  .يران ثالثة بعد العراقة الفعلية للدولة لتكون البحرين إىل الرئاسإ
  .الشيعة وتعصبه هلم عنتميت املس

 سالحا وأقواهم تسليحاكثرهم ، وأهلها مسلحونوأما اليمن فألن الدولة أ        
هم دائمو اهلجوم رالذلك ت ،، وهلم قدرات عتادية حربية- احلوثيون خاصة -الشيعة

صى أو كاج، هم دائما يف حرب سجال، لذلعلى بعض املدن املسلمة السنية كدم
نه أل قالب حىت يسقط الرئيس،ورة واإلنسويدان الشعب اليمين بالثهذا املفتون ال

وهذا كله خيدم  يظمنها حربا ال خسارة فيها للشيعة، بل هو دمار لليمنيني السنيني،
 -كما قلت -والسويدان شيعي خبيث ؛السنة ولو سقط الرئيس موال خيد ةالشيع

لزعزعة الشعوب السنية ه تستخدم ،يرانول إل، وهو البوق األمندس بني املسلمني
  .سم املطالبة باحلريات واحلقوق ورد املظامل إىل أهلهابا مورهاضد والة أ

وهو  ،اجلعفرية الشيعةىل قوله وهو يدافع عن الكرمي إيها األخ انظر أو        
ئهم هللا عدا علم من هم اجلعفرية ومدىننا نأل -ال تقيةعلنا متعمدا  -يكذب

إال من واالهم  خيتلف يف ذلك اثنان من املسلمني وال ،ولرسول اهللا ولكتاب اهللا
  .وقلدهم

وزرت قم وزرت طهران  ،من شهر يف طهرانأقل بل نا كنت قأ:" قال        
عن مباشرة  ،ىل قناعات عن واقع، فحاورت ووصلت يعين إوجلست مع علمائهم

ل أن على الفرق من كالم الناس عنها، أنت ال تقب ما يصري حيكم... وليس عن 
عداء السنة من املستشرقني أو من املنحرفني السنة باخلطاب من أهل حيكم على أ

فكيف تقبله لغريك؟ أنا ال أقبل أن عقيدة أهل السنة ! ا تقبل هذا؟نت م، أعنهم
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: حنرافات يف كتب أهل السنة؛ أنا أسأل مشاخينا، يبحث عن اإليت واحد يكتبهايأ
لو جاء واحد   ؟ طيب، 1م الة؟ موجود أأال توجد احنرافات يف كتب أهل السن

ل السيوطي حنرافات املوجودة يف كتبنا ومجعها، قال الغزايل وقاوأخذ شيئا من اإل
ذه يف كتاب واحد وقال هذه عقيدة أهل السنة، قوال هوقال ابن حزم، ومجع األ

ما هذا من اإلنصاف؟ ! أو هذا مذهب أهل السنة؟ !هل السنة؟فهل هذه عقيدة أ
خرى بواحد جاء ومجع ما ق األرن نتعامل مع الفليس من اإلنصاف أفكذلك 

مسع؛ هناك ، مث قال هذه عقيدم، روح ناقشهم وا- هم يرفضوا -موركتبه من أ
ن هل يل شغل يف قلبه؟ أنا ما يل إال الظاهر، ما أمرنا أ.. نابعض الناس يقول تقية، أ

قد تستغربون لو قلت  ،نيناسا معتدلوقد وجدت منهم أ. ق عن قلوب الناسنش
يف مدح عائشة ويف  ذين من عنده قصائد من الشيعةأنا رأيت بعيين ومسعت بألكم، 

نا ال أتكلم عن زيدية أنا أتكلم عن جعفرية، أنا أ،  2الترضي عن أيب بكر وعمر
مثال هؤالء؟ مل ال نتقارب معهم فيما ، ملاذا ال نشجع أتكلم عن مراجع كبارأ

                                                        

يس يف كتب السنة احنرافات، بل فيها أخطاء نعم فيها اختالفات، لكن ال يا معتوه ل - 1
ليس فيها احنرافات مطلقا، أما كتب املبتدعة املعروفني فليست كتبا ألهل السنة واجلماعة، 

فريد مثل اإلخوان ، وأما يف حق املبتدعة -وهذا يف حق السلفيني -وكل يؤخذ منه ويرد
وأي كتاب بعد كتاب اهللا فهو معرض للخطأ ، شيء كل ما عندهم وال يؤخذ منهم

ولَو كَانَ من عند غَيرِ والسهو، أما كتاب اهللا فال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، 
  .اللّه لَوجدواْ فيه اختالَفًا كَثريا

 وأيب املسلمني هاتمأ حميدشراطها أن جتد رافضيا جعفريا بل من عالمات الساعة وأ -2
  . -رضي اهللا عنهم -بكر وعمر
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ناك خالفات وال نقول حنن وهم شيء واحد، نعم هذا صحيح، نتفق عليه؟ نعم ه
نا أي شتارة لكن يف نفس الوقت ملاذا عندنا شتارة يف التركيز على اخلالف؟ ما عند

علمائم من بالغ،  ن هناك عامة ومنيف معاجلة اخلالف وتأكيد اإلتفاق، الشك أ
حنن  -د هللاواحلم -ن كانكما عندنا حنن أناس متطرفون متشددون موجودون وإ

  اهـ..."عتدالاقرب إىل اإل
  

ل السويدان بالتدبر والتفقه يرى أا دعوة قواكل من أمعن النظر يف أ: قلت        
ىل التشيع والتربؤ من السنة، دفاعه الزائد عن الشيعة وتعصبه الكبري ملراجع صرحية إ

دليل واضح ل، ودعوته للناس قصد جمالستهم وحماورم - اجلعفرية بالذات -الشيعة
وكل من رضيت عنه إيران فإنه منها، وال ترضى اجلعفرية إال عمن بواح لتشيعه، 
كما  -ىل مدن ايرانية مشهورة بالكفر كمدينة قم وطهرانوزيارته إرضي عنها؛ 

نا أ :"نه شيعي رافضي، وهذا يف قولهيزيل الشك ويثبت اليقني أ -تصرحيهجاء يف 
مث جاء ، "تكلم عن مراجع كبارجعفرية، أنا أ ال أتكلم عن زيدية أنا أتكلم عن

رية من ميلك ى من الشيعة اجلعفبكذب ال يصدقه الشيعة أنفسهم، أال وأنه رأ
يب بكر لترضي على أويف ا -رضي اهللا عنها - منا عائشةقصائد شعرية يف مدح أ

هذا ضرب من " ويسبح القرآن رأيت إبليس يقرأ:" ثله مثل من قالوهذا م وعمر؟
ك قصائد مدح ال يف عائشة وال يف ، حنن أهل السنة واجلماعة أغلبنا ال ميلاخليال

فكيف تكون عند اجلعفرية دوننا؟ أال يعلم  - رضي اهللا عنهم مجيعا - يب بكر وعمرأ
هذا السويدان أن أشد األصول العقدية واملنهجية حتقيقا عند الرافضة هو لعن 

                     عمر بن اخلطاب بكر وأخيه يبا أمهيووالد -امرضي اهللا عنه -وحفصة عائشة
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إمنا أراد هذا الدجال أن  ؛وبغري هذا املعتقد لن تكون جعفريا ؟- رضي اهللا عنهما -
 ،يدلس على الناس ويدفع م إىل إرضاء الشيعة والعمل على حتقيق أهدافهم الدنيئة

اخللفاء وعلى رأسها القول بتحريف القرآن ولعن أمهات املسلمني وتكفري 
  .الراشدين
هذا السويدان الذي ابتليت  ن يقولوا قولتهم يفللعلماء األجالء أإذن فالبد          

، ت الدشوشمأل ال فات الفوت وتشيع الناس بسبب هذه النداءات اليتبه األمة، وإ
، بواب جهنموالقنوات اليت هي اآلن حمطة الدعوة إىل اهللا يرأسها الدعاة على أ

 والعودة ضيعت دين الناس وعفنت سبيلهم، القرضاوي حشرة سيةسداحشرات 
والعريفي ووجدي غنيم حشرة، والسويدان حشرة وابن حسان حشرة، حشرة 
وإراحة الناس من  من مبيد هلذه احلشرات لرفع العفن وتطهري املكانالبد حشرة، 

  .كثرة احلكة
  
  
  
  
  
  
  

                    ****  
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التقدم والتحرر واالنفتاح، من  بأفكارمن الشباب املتحمس املتشبع  العريفي        

ج القعدية املناصرين ومن اخلوار، وحرية الفكر ختيارة التعبري واالالدعاة حلري
ومن مان العودة والقرضاوي والسويدان ووجدي غنيم وغريهم، للقاعدة كسل

الشهرة والتصدر، وقد  إىل جبهد لنصوص الشرعية، من الذين يسعون لنياملعارض
فعل وجنح يف هذا جناحا كبريا، كيف ال وهو من دعاة الدشوش والفضائحيات، 

بتكذيبه هللا ورسوله وبفحشه املفلسني، واشتهر  إخوانهتصدر الدعوة على ظهر 
هازال  -يف اخلطاب ال حياء يف كالمه وال يفرق بني الذكر واألنثى، لسانهل املالزم

نكاتا،  وأصبحبالضحك، كان قصاصا مث زاد  أيضاكما اشتهر  ،-كان أم جادا
املكان، وهو  ات متألللحاضرين حىت تسمع هلم قهقه - هلا أصلال  -يذكر نكتا

ووسائلها املبتدعة عندهم، وقد الدعوة  أسلوبك اآلخرين وهذا من يكذب ليضح
كْذب ويلٌ لمن ي {:قوله -يه وسلمصلى اهللا عل -ثبت عن الرسول الكرمي

اسالن بِه كحضيللٌ لَهيو لٌ لَهيو لٌ لَهيو ،{ اترثَلَاثَ م.} رواه مالك يف املوطأ واملدونة
    .}الكربى
ومن  ،خلروج على احلكام إىلالعريفي من الثوار على احلكام ومن الدعاة         

ا ما هامجهم يف خطبه علنا دون ستر، وهذا كله خمالف ، وكثرياملناهضني للحكام
خمالفة لصريح  بأقوالاهللا ورسوله، هو مبتدع ضال، غالبا ما تتخلل دروسه  ألمر

 إذاكان الناس ، والكتاب والسنة، وغالبا ما تنتهي بالضحك من طرف احلاضرين
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 تسمع ن على رؤوسهم الطري والكأ هم منشيخ سلفي غالبا ما ترى من إىلجلسوا 
جلست عند العريفي ال  إذااستعانة باهللا، لكن  أوليل  أومهسا فيه تسبيح  إالمنهم 

             نمل من كثرة التمايل لشدة الضحكالالطري بل يف ثيابه  رأسهجتد منهم من على 
  .-باهللا إالوال حول وال قوة  -

، وال يفرق بني  1يربالينيوالل محيمة مع العلمانيني أخويةله عالقات العريفي         
املخالفني والسلفيني، بل منهج اإلخوان املسلمني ظاهر يف اعتقاده، جيمع عليه كل 

ن مجيع املبتدعة الذين يسعون أنه شأاالعتقادية وألوام املنهجية، شاخللق بأنواعهم 
  .إىل الشهرة وكسب املال

املنفوخة البد هلا من  يف شهرته الدعوية اليوم كمثل البالونةالعريفي         
ن الباطل الذي يسعى عليه العريفي ، ألتنفجر أنتنكمش يوما وإما  أن إما: طريقني
   .معروف مفضوح

 ضالالتهالعلم املعتربين، وبينوا  أهلالعريفي املبتدع رد عليه كثري من         
له على وخزعبالته، ردوا عليه استهزاءه بالقرآن وحتريفه ملعاين نصوص السنة، وتقو

  .يأمر أومبا مل يقل  - صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا
ما مل يرده  -صلى اهللا عليه وسلم - ومن ضالله محل حديث الرسول        

                                                        

 للعلمانيني بالنسبة اطرقها اليت األبواب أقفل أن أريد ال وأنا:" العريفي يقول -  1
 وأحيانا لطيفة عالقة والليرباليني، العلمانيني مع طيبة عالقات يل وشخصيا ،والليرباليني

  .م 2009/  6/  7 األحد بتاريخ)  اإلخبارية"  متمكن"  صحيفة(  مع لقاء اهـ" متصلة
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الرسول الكرمي، وأولَه تأويال مل يسبق إليه أحد من أهل العلم، قال يف قول 
 دلَجو كالَم ذَخأَ نْإِو عطأَو عمسإِ...{:-صلى اهللا عليه وسلم - الرسول

   .}كرهظَ
صلى  -شخص معني، النيب يتسلط احلاكم على أنهو طبعا فرق بني  ..."       

 دلَجو كالَم ذَخوإِنْ أَ عطأَو عمسإِ{ :يقول يف صحيح مسلم -اهللا عليه وسلم
 أو، معني بينه وبينه مشكلة احلاكم تسلط على شخص أنيتكلم عن لو . } كرهظَ

خذ ماله، ن جاء وتسلط على شخص وجلد ظهره وأاحلاكم رجل مضبوط لك
أمامه بسالحك، تقوم  أوهذا احلاكم  إسقاط إىلال تقم تدعو : يقال هلذا الشخص

نظر نه ضربك، أأعظم من مفسدة أن املفسدة اليت ستترتب من خروجك عليه أل
  .لك طريقا آخر تسترد منه مالك

احلاكم منع الشعب كله، مثال لذلك ترى الشعوب ملا  نألو  لكن الكالم        
طب عشرين يف . زودنا رواتبكم عشرين يف املائة بأننا: -يعين احلاكم -تثور يقول

من زمان تقول اقتصادنا ضعيف ما عندنا  أشغلتنا أنتجئت ا؟  أيناملائة هذه من 
  .1اهـ"آخر استهزائه باحلكام إىل. أهـ..."موارد

شيخه شيخ اخلوارج القعدي سلمان العودة الذي  التأويلهذا  إىلبقه وقد س        
  ":القرآن يف اإلنسان " بعنوان له حماضرة يفقال 

 عن أتكلم وال اإلنسان، على احلقوق عن أتكلم أن الكبري اخلطأ من إذاً"        
 - وجل عز - اهللا كرمه إنساناً كونه مبقتضى - اإلنسان فإن لإلنسان، اليت احلقوق

                                                        

  .من منشورات النت املفرغة -  1
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 ماذا يعرف أن ينبغي املقابل ويف فيؤديها، الواجبات من عليه ماذا يعرف أن ينبغي
 ليست عندنا املشكلة ألن ختلفها، أو تأخرها حالة يف ا فيطالب احلقوق من له

 فرداً أن تتصور عندما أمة، مشكلة املشكلة إمنا كفرد، بذاته اإلنسان مشكلة
 حديث وهو ،-وسلم عليه اهللا صلى - يبالن عن جاء الذي احلديث يف كما واحداً

 ال صحيح هذا}  كرهظَ دلَجو كالَم ذَخوإِنْ أَ عطأَو عمسإِ{ : قال ملا صحيح
 كرامتها تسلب حقوقها، وتسلب كاملة أمة تصورت لو لكن فيه، إشكال

 فإن السنة، ونص الكتاب بنص إياه -وجل عز -اهللا أعطاها ما تسلب ومكانتها،
 كلفها أمة كوا ومعىن إنسانيتها، معىن فقدت قد كلها األمة هذه أن ذلك معىن
 من جردت ألا ا، تقوم أن تستطيع ال وأشياء بواجبات - وجل عز -اهللا

  اهـ"الشرع أصل يف هلا هي اليت احلقوق هذه سلبت حني إنسانيتها
  

الكبار، ماء اخلري رض على جمموعة من علالذي قاله العريفي ع التأويلهذا         
  .- صلى اهللا عليه وسلم -نه حتريف لكالم رسول اهللافقالوا مجيعا بقول واحد أ

وهو يرد على  -حفظه اهللا -خ العالمة حممد بن هادي املدخلييقال الش        
  :هذا التحريف

 جاهلٌ ؛ ورسوله اهللا على كذّاب هذا ، الكالم ذا ومسعت عرفته فهذا"         
 اهللا صلى -اهللا رسول عن جاءت اليت األحاديث فإن ، إليه ينظر ال ىهو صاحب

 وإن املسلمني ألئمة والطاعة السمع وجوب يف كلها متضافرة - وسلم عليه
 عليه اهللا صلى - اهللا رسول بسنة والعرفان اإلميان أهل كالم هذا وظلموا؛ جاروا
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  . هلم والطاعة بالسمع -وسلم عليه اهللا صلى -أمرنا وقد ،- وسلم

 اهللا صلى - قوله اهلوى صاحب اجلاهل الكذاب هذا على به يرد ما فأفرح        
         حقهم يسألوننا أمراء علينا ويل إذا كيف اهللا رسول يا له قيل ملا -وسلم عليه

 اَهللا لوااَساو مهقَّح مهلَ وادأَ {:قال ؟ حقنا ومينعوننا - والطاعة السمع يعىن -
كُقَّحأَ منتنابذهم أفال: - وسلم عليه اهللا صلى - للنيب فقال ،}مقال ؟ بالسيف ن :
  . }الةَالص مفيكُ واقامأَ ام ال،{

 املأمون أيام بغداد فقهاء ناظر قد -تعاىل اهللا رمحه -أمحد واإلمام        
 خبلق بالقول الناس امتحن ملا عليهم اخلروج قضية يف ناظرهم والواثق، واملعتصم
 خالف هذا ، ال: قال طاعة، وال له مسع ال: قالوا حينما ذلك يف وردهم القرآن،

 دماء كفوا املسلمني، دماء يف اهللا اهللا فال؛ صلوا ما :اآلثار يف دواجت إن ،اآلثار
  . املسلمني
 هلم وبني ذلك عن أثناهم حىت -تعاىل اهللا رمحهم -الدماء يعظم وأخذ        
  . -تعاىل اهللا رمحه - هذا يف الصحيح الفهم
 عليه هللا صلى - الرسول أصحاب عليه ملا خمالفون أم الشك فهؤالء        
 اهللا رمحهم -والدين اهلدى أئمة من بإحسان وأتبعهم التابعون عليه وملا - وسلم
  .-مجيعاً
 أن سرنا قد احلمد وهللا عنه، يؤخذ وال باطل قول هذا ،القول هذا فقوله        

 على رد فقد ،اإلسالم وعلماء الشريعة محلة أساطني الضالل ذاه ثلم عليه رد
 الدكتور العالمة الشيخ الفضيلة وصاحب خريا اهللا جزاه املفىت وأمثاله هذا مثل
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 جهله فبينوا هذا على ردوا فقد ،-أمجعني اهللا حفظهم -الفوزان الفوزان بن صاحل
  . 1اهـ"واملنة احلمد فلله

  :-حفظه اهللا تعاىل - العالمة عبيد اجلابريوهذا رد الشيخ         
من  األهواء أهل ؟ لقد وافقتفسريتلك هذا ال أينمن  :أقول هلذا القائل"         

ا وناصحا حقا ومل تصب، ولو كنت مصيبا وبصري احلديثة أتباع اجلماعات الضالة
استدل به كما  على ظاهره واستدللت أجريتهمل تفسر احلديث ذا التفسري، بل 

 أبوما قاله  أحسن، وما -ولكن ال عجب -من قبل، واإلمامةالعلم  أهلبه 
السنة على نفسه قوال وفعال نطق  أمرمن : -رمحه اهللا -عثمان النيسبوري

  2اهـ."نعم" على نفسه اهلوى قوال وفعال نطق بالبدعة أمرباحلكمة، ومن 

  :- هللا تعاىلحفظه ا -الصاحل صاحل الفوزان اإلمامكالم هذا و        
هذا كالم من عنده، هذا مسعته، هذا كالم من عنده، ما ينبغي أن يفسر "         

يفسر  أنكالم الرسول ذا الشيء، هذا كالم من عنده، هذا صاحب هوى يريد 
كالم الرسول على هواه وعلى طلبه، ما جيوز هذا، هذا يقول على الرسول ما مل 

  3اهـ"طر عظيم، نعمهذا خ - عليه الصالة والسالم -يقل

  :-حفظه اهللا -وسئل فضيلة املفيت الشيخ صاحل آل الشيخ        

                                                        

  منشورات النت املفرغة -  1
  .املصدر السابق -  2
  .نفس املصدر -  3
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وإِنْ  تطيع اَألمريو عمست{ :- صلى اهللا عليه وسلم -هل حديث النيب "       
هو خاص باحلاالت الفردية وأن احلديث ال ينطبق }  كرهظَ دلَجو كالَم ذَخأَ

  "     أنه عام يف كل ظلم؟ على الظلم العام، أم

  :-حفظه اهللا -وكان جواب املفيت        
ولو قُدر عصيان منه، ألن الطاعة  واجبة األمرطاعة ويل يعين عام،  ال،  "        

مطلوبة، وبالطاعة تسلك األمور، تستقيم األحوال وإن حصل ما حصل من 
روج على الوالة خطأ يغتفر يف سبيل مصلحة العامة، أما اخل خطأ، لكنه

عربة الومعصيتهم فيجر من الفنت والويالت والفوضويات ما اهللا به عليم، خذوا 
االضطرابات الفوضوية يسمونه  هااآلن من بعض الدول اإلسالمية اليت حصلت في

  1اهـ..."بالشر العريب أوبالربيع العريب 
  

 كثرية صنصو الذي وقع فيه هذا العريفي التحريف هذا يدفعالذي و        
  :-حرسها اهللا -كما هو منقول من شبكة الربانيون - منها

 صلَّى - اِهللا رسولَ الْجعفي يزِيد بن سلَمةُ سأَلَ :صحيحه يف مسلم قال        
اللَّه هلَيع لَّمسا:  فَقَالَ ، -وي بِياِهللا، ن تأَيإِنْ أَر تا قَامنلَياُء عرأُم سايأَلُون مقَّهح 

 في سأَلَه ثُم عنه، فَأَعرض سأَلَه، ثُم عنه، فَأَعرض ؟ تأْمرنا فَما حقَّنا، ويمنعونا
،ةالثَّانِي ي أَوف ،ثَةالثَّال هذَبثُ فَجعاَألش نسٍ، بقَالَ قَيوا {:وعموا، اسيعأَطا ومفَإِن 

عهِما لَيلُوا، ممح كُملَيعا وم ملْتمح{.  
                                                        

  .املصدر السابق -  1
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 بِهذَا سماك عن شعبةُ، حدثَنا شبابةُ، حدثَنا شيبةَ، أَبِي بن بكْرِ أَبو وحدثَنا        
ادناِإلس ثْلَهم.  

- وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى - اِهللا سولُر فَقَالَ قَيسٍ، بن اَألشعثُ فَجذَبه: وقَالَ        
  .}حملْتم ما وعلَيكُم حملُوا ما علَيهِم فَإِنما وأَطيعوا، اسمعوا{

 عام ظلم أنه يف نص :؟ تأْمرنا فَما حقَّنا، ويمنعونا حقَّهم سأَلُوناي :فقوله        
  .الناس جلميع

 عمرٍو عن وهبٍ ابن حدثَنِي إِسماعيلُ حدثَنا :صحيحه يف البخاري قالو        
نرٍ عكَيب نرِ عسنِ بب يدعس نةَ عادننِ جةَ أَبِي بيا قَالَ أُملْنخلَى دةَ عادبنِ عب 

تامالص وهو رِيضا مقُلْن كلَحأَص اللَّه ثْحد يثدبِح كفَعني اللَّه بِه هتعمس نم 
بِيلَّى -النص اللَّه هلَيع لَّمسا قَالَ - وانعد بِيلَّى -النص اللَّه هلَيع لَّمسو- اهنعايفَب 
 ومكْرهنا منشطنا في ةوالطَّاع السمعِ علَى بايعنا أَنْ -علَينا أَخذَ فيما -فَقَالَ

 بواحا كُفْرا تروا أَنْ إِلَّا أَهلَه الْأَمر ننازِع لَا وأَنْ علَينا وأَثَرةً ويسرِنا وعسرِنا
كُمدنع نم اللَّه يهانٌ فهرب."  
  :بواحاً كفراً تروا نأ إال :وقوله العام، الظلم يف نص :علينا وأثرة :فقوله        

  .البواح الكفر إال يبيحه وال اخلروج، يبيح ال الظلم أن يف نص
 كُريبٍ، أَبو الْهمدانِي الْعالَِء بن محمد حدثَنا :صحيحه يف مسلم وقال        

: قَاالَ وعلْقَمةَ، اَألسود، عنِ ، إِبراهيم عن اَألعمشِ، عنِ معاوِيةَ، أَبو حدثَنا: قَالَ
: قَالَ الَ،: فَقُلْنا ؟ خلْفَكُم هؤالَِء أَصلَّى: فَقَالَ دارِه، في مسعود بن اِهللا عبد أَتينا

 بِأَيدينا أَخذَفَ خلْفَه، لنقُوم وذَهبنا قَالَ إِقَامة، والَ بِأَذَان يأْمرنا فَلَم فَصلُّوا، فَقُوموا
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 علَى أَيدينا وضعنا ركَع فَلَما: قَالَ شماله، عن واآلخر يمينِه عن أَحدنا فَجعلَ
 فَلَما: قَالَ ، فَخذَيه بين أَدخلَهما ثُم ، كَفَّيه بين وطَبق أَيدينا فَضرب: قَالَ ركَبِنا

قَالَ لَّى،ص :هكُونُ إِنتس كُملَياُء عرونَ أُمرخؤالَةَ يالص نا، عهيقَاتا مهقُوننخيو 
 واجعلُوا لميقَاتها، الصالَةَ فَصلُّوا ذَلك، فَعلُوا قَد رأَيتموهم فَإِذَا الْموتى، شرقِ إِلَى

كُمالَتص مهعم بةً،سإِذَا حو متلُّوا ثَالَثَةً كُنا، فَصيعمإِذَا جو متكُن أَكْثَر نم ،كذَل 
كُممؤفَلْي ،كُمدإِذَا أَحو كَعر كُمدأَح فْرِشفَلْي هياعرلَى ذع ،هذَيأْ، فَخنجلْيو 
قطَبلْيو نيب ،هي كَفَّيفَلَكَأَن ظُرإِلَى أَن الَفتابِعِ اخولِ أَصسلَّى -اِهللا رص اللَّه هلَيع 
لَّمسو - ماهفَأَر".  
 أعظم وذلك دينهم، أمور يف للناس عام ظلم وقتها، عن الصالة وتأخري        

             النيب أمر ذلك ومع ،" احلريات "اليوم الناس يسميه وما األموال أمور من
  .معهم الصالة بشهود - وسلم ليهع اهللا صلى -

  :-رمحه اهللا -ابن تيمية اإلسالم شيخ قال        
 صلَّى -النبِي ونهى وقْتها عن الصلَاةَ يؤخرونَ كَانوا الَّذين الْأُمراُء وأَما"         

اللَّه هلَيع لَّمسو- نع هِمالتيلَ فَإِنْ قق :هإنوا مونَ كَانرخؤلَاةَ يرِ إلَى الصآخ قْتالْو 
 صلَّى -النبِي أَمر فَقَد يفَوتونها كَانوا إنهم - الصحيح وهو -قيلَ وإِنْ كَلَام فَلَا
اللَّه هلَيع لَّمسةَ -والْأُم لَاةي بِالصف قْتقَالَ. الْولُوا{:وعاج كُملَاتص مهعلَةً مافن {

 حقُوقَهم الناس وظَلَموا استأْثَروا إذْ الْأَئمة قتالِ عن نهى كَما قتالهِم عن ونهى
 نع ومؤخرها .يقَع ما ذَلك أَثْناِء في الْكَبائرِ من يقَع كَانَ وإِنْ علَيهِم واعتدوا

 يقْتلُ قَد الْمقْدور الْواحد كَانَ وإِنْ الْفسقِ بِمجرد يقَاتلُونَ لَا والْأَئمةُ فَاسق وقْتها
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 يقَاتلَ أَنْ جاز الْقَتلُ فيه جاز ما كُلُّ فَلَيس. وغَيرِه كَالزنا: الْفسقِ أَنواعِ لبعضِ
. الْأَمرِ ولي يرتكبها كَبِرية فَساد من أَعظَم الْقتالِ فَساد إذْ إياه؛ فعلهِمل الْأَئمةُ
 خلْف تصلَّى النافلَةَ أَنَّ علَى وغَيرِه أَحمد أَصحابِ من نص من نص ولهذَا

 الَّذين الْأُمراِء خلْف بِالصلَاة أَمر -وسلَّم علَيه هاللَّ صلَّى - النبِي لأَنَّ الْفُساقِ؛
 خلْفَهم بِفعلها أَمر وقَد فُساق الْأَئمةُ وهؤلَاِء وقْتها يخرج حتى الصلَاةَ يؤخرونَ

  1" نافلَةً
  

 إِبراهيم، بن إِسماعيلُ حدثَنا :األموال يف سالم بن القاسم عبيد أبو وقال        
 بن سعد سأَلْت: قَالَ أَبِيه، عن صالحٍ، أَبِي بنِ سهيلِ عن كلَاهما معاوِيةَ، وأَبو
 السلْطَانَ هذَا إِنَّ :فَقُلْت عمر، وابن الْخدرِي، سعيد وأَبا هريرةَ، وأَبا وقَّاصٍ، أَبِي

عنصا ينَ، مورت فَعي أَفَأَدكَات؟ زهِمفَقَالُوا: قَالَ إِلَي ما: كُلُّههفَعاد هِمإِلَي."  
 مصارفها يف الزكاة ينفقون ال أئمة إىل الزكاة دفع يف الصحابة فتيا فهذه        

  .عام ظلم وهذا ، الصحيحة
  

  :- رمحه اهللا -اخلالل قال        
 الْحارِث أَبا أَنَّ ،جعفَرٍ بن ومحمد هارونَ أَبِي بن محمد أَخبرنِي "        
مثَهدقَالَ ح :أَلْتا سأَب دبع ي اللَّهرٍ فثَ كَانَ أَمدح اددغبِب، مهو موجِ قَوربِالْخ، 
ا: فَقُلْتا يأَب دبع اللَّه ,قُولُ امي توجِ فرالْخ عالَِء مؤمِ ه؟ الْقَو كَرفَأَن كذَل 
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هِملَيلَ, ععجقُولُ وانَ: يحبس اَء ،اللَّهماَء ،الدمى الَ ،الدأَر كالَ ،ذَلو رآم بِه، 
ربلَى الصا عم نحن يهف ريخ نم ةنتالْف فَكسا ييهف اُءالدم، احبتسيا ويهالُ فواَألم، 

كهتنيا ويهف ارِمحا ،الْمأَم تملا عكَانَ م اسالن يهنِي -،فعي امأَي ةنت؟-  الْف قُلْت :
اسالنو موالْي، سأَلَي مي هف ةنتا فا يأَب دبع إِنْ: قَالَ ؟ اللَّهافَ ،كَانَ ومإِن يةٌ هنتف 
 ويسلَم ،هذَا علَى الصبر ،السبلُ وانقَطَعت ،الْفتنةُ عمت السيف وقَع فَإِذَا ،خاصةٌ

لَك كيند ريخ لَك، هتأَيرو ركني وجرلَى الْخة عمقَالَ ،اَألئاَء: ومى الَ ،الدأَر 
كذَل، الَو رآم بِه.  

: الْواثقِ وِالَية في يقُولُ حنبالً سمعت: قَالَ عيسى بن علي وأَخبرنِي        
عمتاُء اجفُقَه اددغأَبِي إِلَى ب دبع و اللَّهكْرِ أَبب نب ديبع يماهرإِبو نب يلع 

يخطْبلُ ،الْمفَضو نمٍ باصأَبِي إِلَى فجاءوا ،ع دبع اللَّه، تأْذَنتفَاس ما: فَقَالُوا ،لَهي 
 ،ذَلك وغَيرِ الْقُرآن لخلْقِ إِظْهاره يعنونَ ،وفَشا تفَاقَم قَد اَألمر هذَا ،اللَّه عبد أَبا

 نرضى لَسنا أَنا في نشاوِرك أَنْ: قَالُوا ؟ دونَترِي فَما: اللَّه عبد أَبو لَهم فَقَالَ
هترالَ بِإِمو لْطَانِهس، مهاظَرو فَنأَب دبع ةً اللَّهاعقَالَ ،سو ملَه :كُملَيع ةركبِالن 

الَ ،بِقُلُوبِكُموا ولَعخا تدي نم ةالَ ،طَاعقُّوا وشا تصع الْمنيملالَ ،سكُوا وفست 
اَءكُمم1اهـ"د  

  
 دينهم أمر يف عاماً ظلماً الناس ظلم فيمن أمحد اإلمام نصوص فهذه        

  .أهون وهو دنياهم أمر يف ظلمهم مبن فكيف القرآن، خبلق القول إل ودعاهم
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سورة جديدة من تأليف : قنبلة الضالل عند هذا العريفي اإلخواينوهذه       
يرتلها كما يرتل  ألنهمن القرآن  أايوهم الناس  ،لعريفي مساها بسورة التفاحةا

واملدود؛ يقول يف هذه السورة اليت تشبه  واإلخفاءالقرآن، وراعى فيها الغنة 
، كسورة الضفدعة وسورة السور اليت كان مسيلمة الكذاب يؤلفها ضدا للقرآن

رف، مثل سورة علي وسورة احلسني الفيل، وكما يؤلفها الروافض يف قرآم احمل
  :وسورة املهدي، ويسمونه بقرآن فاطمة

  :قال العريفي اجلاهل الضال يف سورته املزعومة      
 إىلطبيس، مث رجع إىل السوق، واشترى تفاحة، مث ركب األمحد ذهب أ"       

مث  .اهـ"بيته وارتاح إىلبيت جريانه ودخل  إىلشقته وضيع املفتاح، مث دخل 
  .1 ةهذه سورة التفاح: لقا

عن هذه السورة  -حفظه اهللا -سئل اإلمام العالمة الشيخ صاحل الفوزان      
  :املزعومة كما يايل

 وقد ،كثروا قد املضللني والدعاة كثرت قد الفنت إن إليكم اهللا أحسن"       
 ،مرمي سورة من فقرأ لإلسالم ايهودي يدعو :للجمهور يقول الدعاة بعض مسعت

 سورة هذه للجمهور مازحا قال مث ،القرآن كترتيل رتله عاديا كالما قرأ مث
   بالقرآن؟ استهزاًء هذا يعد وهل هذا حكم فما التفاحة،

                                                        

عون العلم ويقولون نعم حني يد: فأجبت نفسي ؟ هل حييض الرجال :سألت نفسي -  1
  .وينشرونه بني الناس وهم يعلمون لى اهللا ورسوله بغري علمع
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  :- حفظه اهللا تعاىل -وهذا جواب الشيخ الكرمي صاحل الفوزان      
 ما مثل ويرتله ،اهللا بكالم ويشبهه عنده، من بكالم يأيت كان إذا نعم،"       
 وإن الكالم ذا يرتد قد ،عظيم خطر على فهذا ؛سورة ويسميه ،اهللا كالم ليرت

 قَد تعتذروا ال )65(تستهزِئُونَ كُنتم ورسوله وآياته أَبِاللَّه قُلْ ،مازحا كان
متكَفَر دعب انِكُمويقول اكالم وجييب بالقرآن ميزح فالذي ، -}التوبة{-)66( إِمي 

  1اهـ. العمل ذا يرتد هذا قرآن أنه الناس ويوهم ويرتله القرآن مثل اهذ

حفظه اهللا  -وأجاب الشيخ العالمة عبيد اجلابري عن نفس السؤال فقال      
  :- تعاىل
بدعة نزع اهللا  أتىمن : العلم أهل ضل اهللا العافية والسالمة؛ قال بعنسأ"       

  .عنه من السنة مثلها حىت يراجع
وهو من القص  .والتهكم السخرية: قل ما يقال فيهأ هذا العمل :أقول      

مسعوه  إذا - صلى اهللا عليه وسلم -النيب أصحابالذي كان ابن عمر وغريه من 
فكيف يسمى هذا؟ الترنيم واإلنشاد ملا يسمى سورة  خرجوا من املسجد،

أن هناك  ؛ لو اعتقد هذا كفر، من اعتقد...التفاح، أو التالوة بسورة التفاح
سورة إمسها سورة التفاح هذا يكفر، وأما من فعل هذا الفعل وهو ال يعتقد فهذا 

سبحانه  -متهكم ساخر، ويخشى عليه، ألن عمله هذا باملستهزأ بآيات اهللا
  2اهـ"-وتعاىل

                                                        

  من منشورات النت املفرغة -  1
  .نفس املصدر -  2
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نه قرآن هو من اجتهاد املبتدعة اجلديد، هذه أالناس بكالم يوهم اختراع        
حدث والعريفي اجلاهل اجتهد فاخترع وأ ،اهللا إىلعوة البدعة من وسائل الد

 - الذين ال يتكلمون باللسان العريب - لكي يرد اليهود والنصارى ةهذه الطريق
  !كيف ذلك؟ ؛اإلسالم ىلإ

 وأول، اإلسالم إىل، ويدعوهم أورباالعريفي جيالس اليهود والنصارى يف       
يستمع الذي يريد له اهلداية، فمسمع به قراءة بعض آيات اهللا ترتيال على  يبدأما 

هذا العريفي اجلاهل يف قراءة سورته املزعومة  يأخذوانتباه، مث  بإمعانالرجل 
، وحني ينتهي من ترتيل اإلسالمترتيال كذلك على مسمع هذا الذي يريد له 

الذي هو القرآن  األولحني مسع الترتيل  إحساسهل الرجل عن ، يسأالباطل
 إىلدخل  األولالكالم  إنفيقول الرجل . ؟تأليفهالذي هو من والترتيل الثاين 

وأما الترتيل الثاين فلم أقبله ومل أشعر به؛ به،  وأحسستقليب وله وقع يف نفسي 
ن النصراين هذا أل منهم املصفق ومنهم املسبح، رون يف اإلعجاب،احلاض عفيق

ومل يشعر بكالم  كالم اهللا بتأثري حسإىل كالم اهللا بإحساسه وفطرته، أ اهتدى
  .العريفي

مل يشرعها اهللا  طرق وإحداث ابتداعيف  املبتكرةطبعا هذا من الوسائل       
صلى اهللا عليه  -، وخري اهلدي هدي حممد-عليه وسلم صلى اهللا - ورسوله

  .- وسلم
يف الصدقة  ويضع احلديث بعض الناس قدميا كان يكذب على رسول اهللا      

         ويقص للناس ما مل يقله الرسولقراءة القرآن وغريها، مثال والكرم والقناعة و
رسول وملا سئل قال معتذرا أنا واهللا ما أكذب على  -صلى اهللا عليه وسلم -
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فوضعت هلم هذه األحاديث؛ وإمنا أكذب له ألن الناس عزفوا عن السنة؛  ،اهللا
عادوا يتأثرون ألن الناس ما  ،هللا اآلياتويضع يكذب  ،والعريفي من هذا القبيل

 االستماع بسماع القرآن فالبد من قصص ومضحكات ونكت تشد الناس إىل
  .-وأعوذ باهللا من هذا املنهاج -.واإلنصات

 أاوجاء سؤال العصر يف قضية رؤية املالئكة اليت أقرها العريفي واعتقد       
راه يف هذا العلم وكائنة وهو الرجل املختص يف علم العقيدة وصاحب دكت

  .اجلليل

  :يقول السؤال      
املالئكة نزلت  أن: خطبه يقول إحدىصاحب الفضيلة، خرج داعية يف "       

  يف سوريا، وخرجت مقاطع فيديو للمالئكة هناك؟

  :اهلراءجوابا على هذا  - حفظه اهللا - صاحل الفوزان اإلمامقال الشيخ       
 إن - هل سوريا فيهم خريأ!...مالئكة أاميكن شياطني جاءوا وظنوا "       

فيهم صالح، وهم مظلومون بال شك ومعتدا عليهم، لكن نزول  - شاء اهللا
، قد -عليهم الصالة والسالم -للرسل، مع الرسل إالما حصل  !؟املالئكة

يرتلون مع املؤمنني الصادقني لكنهم ال يرن، من يراهم فيقول نزلت املالئكة؟و !
  1اهـ"حد يراهم، نعمأ ال

 اإلميان أركانأن العريفي دكتور يف العقيدة مبا فيها كناقد الذي حريين        
                                                        

  .املصدر السابق -  1
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ال حيق له أن  ريفيرجال عاملا كالع أنباملالئكة، واملفروض  اإلمياناليت منها 
وهذا من  ،يقول بضدههو و ،ملالئكة يف الدنيا ممتنعة متاماجيهل كون رؤية ا
يف ف يضعأن العريفي لى هذا يدل عوالصحيح،  واإلميانالعقيدة الصحيحة 

        رسول اهللا القكما  بأحواهلاباملالئكة يستلزم العلم  فاإلميانالدينية،  دراسته
، عباد اهللا املكرمون الذين ال يراهم البشر بأمعنهم  - صلى اهللا عليه وسلم -

، فكيف يف الدنيا إال أن يكونوا أنبياء أو رسال وحجب اهللا رؤيتهم عن البشر
 إن: خربه ذا؟ اجلوابية املالئكة عيانا وكيف يصدق من ألعريفي رؤيعتقد ا
كل كذاب  قدصي - صلى اهللا عليه وسلم -الكذب على رسول اهللا ألفالذي 

، فلو كان الناس يرون املالئكة يف -صلى اهللا عليه وسلم - على رسول اهللا
قال حقا وصدقا، اهللا  لياءأو مألبرؤيتها  وأحق أوىلاحلروب لكان الصحابة 

إِذْ تستغيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم أَني ممدكُم بِأَلْف من الْمآلئكَة : تعاىل
 نيفدر9(م ( نإِالَّ م رصا النمو كُمقُلُوب بِه نئطْمتلى ورشإِالَّ ب اللّه لَهعا جمو

إِذْ يغشيكُم النعاس أَمنةً منه وينزلُ علَيكُم  )10(ه عزِيز حكيم عند اللّه إِنَّ اللّ
من السماء ماء لِّيطَهركُم بِه ويذْهب عنكُم رِجز الشيطَان وليربِطَ علَى 

 اماَألقْد بِه تثَبيو 11(قُلُوبِكُم( كبي روحواْ  إِذْ يتفَثَب كُمعي مأَن كَةآلئإِلَى الْم
الَّذين آمنواْ سأُلْقي في قُلُوبِ الَّذين كَفَرواْ الرعب فَاضرِبواْ فَوق اَألعناقِ 

إِذْ تقُولُ : وقال سبحانه كذلك ،-}األنفال{-)12(منهم كُلَّ بنان واضرِبواْ 
ن يكْفيكُم أَن يمدكُم ربكُم بِثَالَثَة آالَف من الْمآلئكَة مرتَلني للْمؤمنِني أَلَ

بلَى إِن تصبِرواْ وتتقُواْ ويأْتوكُم من فَورِهم هذَا يمددكُم ربكُم  )124(
 نيموسم كَةآلئالْم نم آالف ةسملَ )125(بِخعا جمو ى لَكُمرشإِالَّ ب اللّه ه
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 اللّه ندع نإِالَّ م رصا النمو كُم بِهقُلُوب نئطْمتليمِ وكزِيزِ الْحآل {-)126(الْع

رضوان اهللا  -وهذا ثابت يف غزوة بدر الكربى حيث كان الصحابة ،-}عمران
 أيب فعن ل ذلك،عليهم يرون رؤوس الكفار تطري يف السماء وال يرون من يفع

 من رجال ألتبع إين ":قال بدرا شهد وكان -عنه اهللا رضي -املازين داود
 قتله قد أنه فعرفت سيفي، إليه يصل أن قبل رأسه وقع إذ ألضربه، املشركني

  .}أمحد رواه {" غريي

 يومئذ املسلمني من رجل بينما ":قال - رضي اهللا عنه -عباس وعن ابن      
 وصوت فوقه بالسوط ضربة مسع إذ أمامه، املشركني من رجل أثر يف يشتد

 املشرك إىل فنظر ،- املالئكة خيل من فرس اسم -حيزوم أقدم يقول الفارس
 وجهه وشق ،)أنفه قطع( أنفه خطم قد هو فإذا إليه فنظر مستلقيا، فخر أمامه

     اهللا رسول بذلك فحدث األنصاري فجاء أمجع، ذلك فاخضر السوط كضربة
 ،}ةثَالالثّ ماِءالس ددم نم كلذَ ،تقْدص {:فقال - وسلم عليه اهللا صلى -

  . }مسلم رواه {" سبعني وأسروا سبعني يومئذ فقتلوا

 جربيل جاء ":قال بدر، أهل من أبوه وكان أبيه، عن رفاعة بن معاذ وعن      
 نم: لقا فيكم؟، بدر أهل تعدون ما: فقال -وسلم عليه اهللا صلى -النيب إىل

 "املالئكة من بدرا شهد من وكذلك: قال ،- حنوها كلمة أو -منيلِسمالْ لِضفْأَ
  . }البخاري رواه{

وال ندري أكانت  -!فكيف يرى العريفي املالئكة راكبة على خيل بيض؟      
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نه ضرب من اخليال إ ؟-تقاتل أم تسعف اجلرحى كما رأينا يف الصور املنقولة
  .صاص والنكاتني واملتعالنيا ليس بغريب عن القُوهذ ،واهلوس العقلي

 ماوهذا تعقيب للشيخ اإلمام صاحل الفوزان على العريفي يف كالمه على        
الشيخ  تعقيب وجاء.. العريفي حممد الداعية استضافة حول) عكاظ( نشرته

.. وإخواين وتبليغي سلفي :"بعنوان كانت واليت األوىل احللقة على الفاضل
  ".اإلسالم من ليست تسميات

  :- ه اهللاحفظ - ضيلتهقال ف      
  :وبعد هللا احلمد"       
 العدد هـ28/4/1426 األحد يوم يف) عكاظ( جريدة يف قرأت فقد      

 سلفي: نصه هذا الفضالء، املشايخ بعض مع أجري للقاء سيئا عنوانا )14162(
 السلفية لعنوانا كاتب عد كيف وتعجبت اإلسالم، من ليست تسميات وتبليغي

الصحابة من الصاحل السلف مذهب اتباع تعين وهي اإلسالم من ليست ابأ 
والسابِقُونَ اَألولُونَ من الْمهاجِرِين : يقول تعاىل واهللا املفضلة والقرون والتابعني

 ويقول ،اآلية .اْ عنهواَألنصارِ والَّذين اتبعوهم بِإِحسان رضي اللّه عنهم ورضو
إِنَّ الَّذين آمنواْ وهاجرواْ وجاهدواْ بِأَموالهِم وأَنفُِسهِم في  :للصحابة تعاىل

 قال أن إىل .سبِيلِ اللّه والَّذين آوواْ ونصرواْ أُولَئك بعضهم أَولياء بعضٍ
 وقال ،بعد وهاجرواْ وجاهدواْ معكُم فَأُولَئك منكُموالَّذين آمنواْ من : سبحانه

للْفُقَراء الْمهاجِرِين الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم  :احلشر سورة يف تعاىل
ئك هم وأَموالهِم يبتغونَ فَضلًا من اللَّه ورِضوانا وينصرونَ اللَّه ورسولَه أُولَ
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والَّذين تبوؤوا الدار والْإِميانَ من قَبلهِم يحبونَ من هاجر  )8( الصادقُونَ
هِما  :تعاىل قوله إىل ...إِلَيلَن را اغْفنبقُولُونَ ري مهدعن بوا ماؤج ينالَّذو

           :-وسلم عليه اهللا صلى -النيب اآلية، وقال .إِميانولإِخوانِنا الَّذين سبقُونا بِالْ
}وسفْترِتق هذاُأل هةُم ثَ لىعالث وسبعني فقًرهالُّكُ ة يف الّإِ ارِالن واحةد، 

 مويالْ هيلَع ناأَ ام لِثْم ىلَع كانَ نم :قال اهللا؟ رسول يا هي من :قالوا
أَو{ :-والسالم الصالة عليه -وقال ،}حايبصلَعكُيبِ مسيتن وسنالْ ةفاِءلَخ 

الراشالْ دينمهديني من بديع{  
 خالفه ما ونترك عليه نسري أن علينا جيب الذي احلق املنهج هي فالسلفية إذا     
 ئفةالطا وهم واجلماعة، السنة أهل الناجية، الفرقة هم وأصحابه املناهج، من

  .اهـ"-منهم اهللا جعلنا - القيامة يوم إىل املنصورة

دها كلها يف مثل هذا ول، وسرالالته تطعن طامات العريفي وضالكالم       
خي أكتفي مبا نقلت ألشعر وإمنا أ، أرى أين قادر على ذلك لكثراال  املوضع

لذي عند واتبع اهلوى ا ،د السلفعنالذي ترك اهلدى  إناملرء  أنالقارئ الكرمي 
اهللا  أوجبهمن االستحياء من اهللا، خال من احلق الذي  لكان قوله خا ،بتدعةامل

، وهذا ما يراه كل متبع للعريفي يف دعوته - صلى اهللا عليه وسلم -وبينه رسوله
ستحياء من اهللا ومن العلم من ا أهلمما عند  ال تكاد جتد عنده شيئا الضالة،

بلغ عن اهللا تعاىل ورسوله، فالسمت من مست ووقار حني يو خجل من الناس
لو  فأنتعالمة العلم، واحلياء عالمة التواضع، والصدق عالمة احلق واجلهر به، 

منهم معىن السمت  لرأيتاملعتربين السلفيني يخ اشوامل ئمةاأل إىل أخينظرت 
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اإلمام صاحل الفوزان يف حماضراته هل يعرف الشيخ  إىلوالوقار، فانظر مثال 
خ ربيع كالشيالكبار أهل العلم من  إخوانه إىلك كذلوانظر ! ا؟حك طريقللض

عبد زيد والشيخ والشيخ اللحيدان والشيخ عبيد والشيخ بن هادي والشيخ 
 طالب العلم يستحييواهللا ، -حفظهم اهللا تعاىل -وغريهم العزيز آل الشيخ املفيت

رغم علو وهذا ، ألن املقام يستوجب الوقار ،رمأخيه يف حض إىليهمس  أن
فرفع اهللا من  ،تواضعواإستحيوا فكعبهم يف العلم، ورغم قدر جالهلم  الدعوي، 

العريفي و كالقرين وجوه هؤالء املنحرفني إىللكن لو نظرت م وذكرهم، شأ
غالب  إمناوالسويدان وغنيم وغريهم، لن تلمس منهم علما وال حياء وال وقارا، 

كما  والضحك والفحش أيضا، كتوالن أفواههم الكذب والقصصما خيرج من 
ويتحدث عن حك الناس عريفي حني وقف على خشبة املسرح يضوقع فيه ال
هداه اهللا  - بأصبعه عورته الكربى إىلويشري بيده إذا رأى حسناء متر، قيام األذن 

  .- تعاىل

مجيع هؤالء املنحرفني عن املنهج احلق،  أن -القارئ الكرمي أخي -علمولت      
أحدا يتحدث عن اهللا بالتوحيد، فال تكاد جتد منهم  إىلدعوة يستثقلون ال

ن هذا العلم أحكامه، أله وال على املنهج ودالئله وال عن الفقه والتوحيد ونواقض
اجلليل ال جيتمع له الكثري من الناس كما جيتمعون عند الوعاظ والقصاص، فكل 

قريهم دام وحتاوفنت ودعوة للخروج على احلكام ومعدعوام قصص 
وتبغيضهم عند الناس، وإن ناصحهم عامل أو شيخ كرمي استكربوا واستصغروه 

سأَصرِف عن آياتي الَّذين  :الذين عناهم اهللا بقولهأشباه عند الناس، وكانوا 
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يروا  نْيتكَبرونَ في اَألرضِ بِغيرِ الْحق وإِن يرواْ كُلَّ آية الَّ يؤمنواْ بِها وإِ
                 سبِيلَ الرشد الَ يتخذُوه سبِيالً وإِن يرواْ سبِيلَ الْغي يتخذُوه سبِيالً 

    -}146/األعراف{-

أو  ليس لعلة يف نفوسنااملبتدعة من هؤالء  -أخي القارئ الكرمي - وحتذيرنا      
هو من باب األمر باملعروف والنهي عن وإمنا  حلسد يعترينا أو حلقد يتملكنا، 

          صاحل الفوزان اإلمامن الشيخ ذلك فإواجب عينا لكل من استطاع، املنكر ال
  :قال يف هذا -حفظه اهللا -

 ،اخلطأ ويبينون املخالف على يردون العلم أهل من وغرينا حنن أخي يا"       
 يقصدون ال ،شخصيته من النيل أو شأنه من التقليل أو لشخصه يقصدونه وال
 مانع فال اإلنسان أخطأ فإذا ،احلق بيان يقصدون إمنا -هذا من باهللا عياذا - هذا
 معه وتعاون له تنبيه هو بل ،قدره من بناقص ذلك وليس ،هخطؤ نيبي أن من

 يروج اخلطأ يترك وال والسامع، القارئ ويستفيد هو ويستفيد ،للحق للرجوع
 يف وال وإيضاحه، احلق بيان من البد ،األمر هذا يف ملةجما وال ،الناس على

 الذين املصلحني من كان إذا عليه املردود يضر ال وهذا احلق، يف جمامالت
 به لنا ليس فهذا ،هلواه االنتصار ويريد احلق ديير ال كان إذا مث احلق، يطلبون

  1اهـ"حيلة

  : - عاىلت اهللا رمحه -العثيمني ابن العالمة الشيخوقال        
                                                        

 له وجه سؤال عن السعودية األوىل القناة يف فوزان بن صاحل العالمة الشيخ إجابة -  1
  31/12/2012 بتاريخ النشر مت . العريفي حممد على الرد حول
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 غري منهج أو سليمة غري أفكار عندهم ومن البدع أهل يف الكالم"        
 ولكتابه هللا النصيحة من هو بل ،الغيبة من وليس النصيحة من هذا مستقيم

 أنه نبني أن فعلينا بدعته ينشر مبتدعا أحدا رأينا فإذا وللمسلمني، ولرسوله
 كان ما تخالف أفكار عنده صاشخ رأينا وإذا شره، من الناس يسلم حىت مبتدع

 منهج له اإنسان رأينا وإذا به، الناس يغتر ال حىت ذلك نبني أن فعلينا السلف عليه
 باب من هذا  شره من الناس سلمي حىت ذلك نبني أن فعلينا سيئة عواقبه معني

  .1ـاه"وعامتهم املسلمني وألئمة ولرسوله ولكتابه هللا النصيحة
  
  
  
  
  
  
  
  

  ****  

                                                        

  املفتوح، الباب لقاءات سلسلة -  1
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املنهج،  إخوايناحلزيب، صويف العقيدة  محد الريسوين املغريبالدكتور أ      
من القرضاوي القطيب،  األصل، ثوري العواطف صورة طبق األفكار دميقراطي

التوحيد  إىلاملبتدعة يف اال الدعوي، ليست له دعوة  أقرانهوهو ال خيتلف عن 
وحىت املواعظ معدومة يف دعوته، بل  ،تعليم الفقه إىلق وال املنهج احل إىلوال 

 ألصولهتصحيح مفهوم الدين واملراجعة  إىلاجتهاده النداء  يف كل ما يقوم به
وتصحيح ما وقع فيه القدامى من فهم للنصوص لتحميلها على مفهوم العصرنة 

  .وفقه الواقع املزعوم

ستحل اخلروج على احلكام ي يةالريسوين حزيب قطيب من اخلوارج القعد      
رغم توارد األدلة يف التحرمي، وهو اليوم يترأس حزب ويدعو الناس إليه بإحلاح، 

  .التوحيد واإلصالح

 وإال األمرشبهها يف ويل  أوالريسوين من الناس الذين يشترطون العصمة       
فسق  أوظلم  أوجار  أو أخطأ إناعة وال مسع وال ط ما كان وليا شرعيا،

  ."فقه الثورة :" مؤلفاته اليت هي مزرعة للبدع كتاب وأشهرلنفسه، 

احلديث عن  ،جاء يف منشورات القناة الفضائية املاسونية اجلزيرة يف قطر      
  :حسن السرات: فقه الثورة بقلم: الكتاب
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 به شعوره مثل كتبه شيء يف وضغطه الوجوب بثقل الريسوين شعر ما"       
 من عدد يف اليوم اجلارية األحداث يتناول الذي" الثورة قهف" كتاب تأليف عند

  .الكتاب هذا يقدم وهو سطر، أول يف كلمة أول منذ أعلن كما العربية، البلدان
 من إليه دعاي فيما يشارك والرجل العريب الربيعب مسي ما انطالق فمنذ      

 الفقهية، الشرعية جوانبه يف وخاصة املوضوع، حول وصحفية علمية حوارات
 بالذات الواجب هذا بأن وإدراكا القضية، وخطورة واألمانة بالواجب إحساسا

 وليس اآلن والبيان اجلواب يريدون الناس ألن التمهل، وال التأخري حيتمل ال
  .له املوالية األيام أو يومه يف أيضا سيكون اجلواب تأثري وألن غدا،
 بداية مصري شاب هب اتصل عندما مثال لذلك الريسوين وضرب      

 موالنا، يا أسعفونا" له وقال بالقاهرة التحرير ميدان من 2011 شباط/فرباير
 فقهاء وبعض السلفيني الشيوخ بعض فتاوى علينا هجمت فقد تكلموا، اكتبوا،

 للمظاهرات حترمي من به تنادي مبا صفوفنا، يف بلبلة فأحدثت اإلفتاء، دار
..." ووو األمر، ويل طاعة ووجوب النظام، على للخروج وحترمي واالعتصامات،

 املصري الرئيس عزل وجوب" مقال كتابة على الليلة تلك يف الريسوين فعكف
  .وأرسله أاه حىت يسترح ومل ينم فلم" وحماكمته

  اإلسالمي السياسي الفقه يف مراجعات.. الثورة فقه: الكتاب -       
  الريسوين أمحد. د: املؤلف -       
  112 الصفحات ددع -       
  بريوت ،والدراسات للبحوث مناء مركز: الناشر -       
  2012/ األوىل: الطبعة -       
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 حول اجلزيرة بقناة" واحلياة الشريعة" برنامج يف الريسوين شارك وعندما      
 اإلخوة بعض ومنهم العربية، الدول شىت من الكثريون به اتصل الثورة فقه

 من عددا طريقنا من وأزحت احلرج عنا رفعت لقد ":وقالوا السوريني،
  .وأجاب عنها فكتب أخرى إشكاالت عليه عرضوا مث" اإلشكاالت

 أن منه وطلبوا والدراسات للبحوث مناء مبركز ولوناملسئ به اتصل وحينما      
 يقبل أن إال يسعفه مل" الثورة بعد وما الثورة أسئلة" بعض عن وجييب يكتب
 من املسألة خرجت فقد عينوه قد السائلون دام وما منه، طلب مبا ويتعهد
 هذا إعداد فاستغرق الريسوين، قال كما العني فروض إىل الكفاية فروض

  .والكمال بالتمام أسابيع مخسة" اجلواب الكتاب"
 واألمانة، للمسؤولية متحمل املعمعة، قلب يف حاضر رباين عامل إذن فهذا      

" ومغامر خماطر" خيانتها، من خائف النبوة، راثةبو حيملها اليت لألثقال مدرك
 سياسي وحتليل سياسية علمية فتوى إذن الكتاب وهذا. واملال واملناصب باحلياة
 منعطف يف وعامليا، وإقليميا حمليا التعقيد شديد مرير واقع أسئلة عن جييب مركز
  .والعاملي اإلسالمي التاريخ منعطفات من حاسم

 أوهلا: مسائل عشر الكتاب هذا يف اتهد املقاصدي ملغريبا الفقيه وتناول      
 بني املتغلب إمامة وثانيتها للمراجعة، حاجته ومدى اإلسالمي السياسي الفقه
 والعقد، احلل أهل مسألة الشعوب دور وثالثتها الوالية، ونظرية الوكالة نظرية

 والسادسة اخلارجية، املؤامرة ونظرية الثورات واخلامسة والفتنة، الثورة والرابعة
 تطبيق ومسألة الثورة بعد ما دول والسابعة الثغرات، وسد الثورات سرقة

 والتاسعة الدميقراطي، واخليار اإلسالم يف السياسي النظام والثامنة الشريعة،
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 مع والعالقة اإلسالميون واألخرية والعاشرة املدنية، والدولة الدينية الدولة
  .اهـ"الغرب

         
كتاب فقه الثورة مل يبق بني الدفتني فحسب بل نوقش فيه صاحبه بطريقة        

املاسونية قصد اطالع اخللق على ما ورد فيه من  اجلزيرةغري مباشرة على قناة 
منه  ،منها ما هو ديين ،وتضليلهم بذلك اهلاوية إىل باألمةضالالت ومصائب جتر 
لقد رددنا عليه يف شريط و ؛ومنه ما هو روحي بدين ،ما هو اجتماعي سلوكي

دينه  أمريف هذه املناقشة ليكون املسلم على بينة من  أوردهاضالالته اليت 
  .1.ودنياه

  
اجلزيرة املاسونية هذا الريسوين يف برناجمها  واإلفساداستقبلت قناة الفساد       

من فقه الواقع، وقد  بأافت صو أسئلة، وطرحت عليه "الشريعة بل احلياة" 
  :ليما ي العاميف السؤال  جاء
ولَمنِ انتصر بعد ظُلْمه فَأُولَئك ما : يقول اهللا تعاىل يف كتابه العزيز"       

؟ وما الضوابط وأهلهاالثورة حقيقة املوقف الشرعي من ما . علَيهِم من سبِيلٍ
قائمة على بعض العلماء يف السلطة ال تأييدوهل ينبين  الشرعية للفعل الثوري؟

 بالشأنمصلحي وسياسي؟ وكيف ميكن استعادة الوعي الديين  أمديين  أساس
  العام؟

                                                        

  .ردا على الريسوين. فقه الفتنة ال فقه الثورة: انظر الرد على النت بعنوان -  1
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 كان أطوال،الباطلة  أقوالهطبعا جواب الريسوين كان طويال، وردنا على       
فقه الفتنة ال فقه الثورة ردا  ":االطالع عليه فعليه بالرد الذي عنوناه أرادومن 

يف  اآلنس من نقده بأ يف النت لتعم الفائدة؛ لكن اله وقد نشرنا" على الريسوين
الريسوين وبعده عن عقيدة  اليت حتمل يف حروفها حقيقة معتقدبعض السطور 

  .السلف
  :قال الريسوين جوابا على سؤال اجلزيرة املاسونية      
 اإلسالميواملذكور تفصيلها يف الفقه  األحاديث،يف  إليهاخلروج املشار "       

، اخلروج األموراستحضار صورته ومصاحله حىت نعرف، حىت ال ختتلط  ينبغي
نه ال إمجاع من العلماء على أاملتحدث عنه وعن حكمه والذي ذهب شبه تقريبا 

خروج زعيم  أوخروج فئة  أواليف حاالت مضيقة، هذا اخلروج هو  إالجيوز 
 أوون ما، فيقال خرج فالن، قام فالن ضد فالن، يكون هناك زعماء منافس

به، فهذه واحدة،  اإلطاحةوحماولة  فئات منافسة فتنهض للخروج على احلاكم
أو مذهبية قد  قد تكون هذه الفئة طائفية هذا خروج فئة، مجاعة، فئة معينة،

  .تكون يف ناحية جغرافية معينة
بالسالح يف احلاكم ومن معه من  يبدأنه خروج مسلح هو أ خراآل األمر      

هذا اخلروج عادة  أنخر هو األمر اآلو خروج مسلح، جيش ومؤيدين فه
هلذا  أويستهدف مباشرة االستالء على احلكم وتويل هذا احلكم هلذه الفئة 

 -خروج مسلح خروج فئة معينة -الزعيم، هذا اخلروج ذه املواصفات
إال يف حاالت كاستهداف احلصول على السلطة وتوليها، هذا اخلروج ال جيوز 
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مة، خروج الثاين اجلائز  وهو خروج أُالنوع وأما ... على ذكرها نأيتيقة قد مض
  1اهـ" وقع فهذا جائز إذا بأكملهشعب 

 أين:" يف تساؤله استدركه املذيع جاء فيهعلى ما مث قال الريسوين جوابا       
يف وطننا العريب يف كل  اآلننضع هذه الثورات وهذه االحتجاجات اليت جتري 

  "ما ذكرمت؟

  :قال الريسوين اخلارجي      
حنن  ...اآلنلنا املقارنة  يتأتىحىت  األوصافذكرت هذه  أنانعم "       

ثورات يشترك فيها الشعب بكامله، مشاال  أينتحدث عن ثورات شعبية، 
، فئاته السياسية وأقاليمه وحمافظاتهوجنوبا، وشرقا وغربا، ووسطا بكل مدنه 

، خروج بأنهيوصف  أن األحوالحبال من  هذا ليس خروجا، وال ميكنوالدينية؛ 
  2اهـ"جمتمع، وهذا ال يكون خروجا وإرادةشعب  إرادةهذا تعبري عن 

هذا ليس :" ، قال الريسوين-ثورة يشترك فيها الشعب بكامله -:أقول      
الشعب على  إرادةاجتمعت  إذايعين ". يوصف باخلروج أنخروجا وال ميكن 

  .خروجا األصلن كان يف وإ جاخلروج فال جيوز وصفه باخلرو

العلم مييز ويفرق  أهلاجتهاد من  أثر صحيح وال ال يوجد نص وال :أوال       
شخص معارضا ك أوفردا  أو بأكملهولو كان شعبا اخلروج واخلروج  بني

                                                        

  .برنامج الشريعة واحلياة. قناة اجلزيرة املاسونية القطرية -  1
  .املصدر السابق - 2
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وجود نصوص ل :ثانيا. لعدم وجود النص باجلواز - كما قلت-أوالواحد، 
سواء للفرد الواحد أو لفئة  للثورة، أوتفاضة االن أوصحيحة ثابتة حمرمة للخروج 

فاملعلوم  ،- على حد عد الريسوين هلذه األصناف - أو لشعب أو ألمة بأكملها
اهللا تعاىل الكونية والشرعية  إلرادةالشعب هي تبع  إرادة أنيف الدين بالضرورة 

رع فال وقدر، والثانية بالش أرادا إال مبالقدر فال يقع يف ملك اهللا  األوىلمعا، 
شرع، واحلالل ما أحله اهللا ورسوله، واحلرام ما حرمه اهللا ما  إاليقبل اهللا منه 

اخللق، واهللا تعاىل فرض فرائض  إلرادةاهللا تعاىل تبعا  إرادةوليست  ورسوله،
السنة  فأهل. تعدىوحدودا جيب أال قرب ال تأحدودا جيب  تؤتى وحد أنجيب 

الفسقة،  واألئمة ةروج على احلكام الظلمعلى حترمي اخل إمجاعواجلماعة هلم 
سواء كانت سواء بالتظاهرات أو املظاهرات، االنقالبات،  أوسواء بالثورات 

  .دموية أم -كما زعموا -وسواء كانت سلمية فردية، أومجاعية 

 -رمحه اهللا -الطحاوي اإلماميف كتب سنية كثرية منها ما قاله  إمجاعجاء       
  :ةيف العقيدة الطحاوي

ن جاروا، وال ندعوا عليهم أمورنا وإووالة  أئمتناوال نرى اخلروج عن "       
فريضة ما  - عز وجل -وال نرتع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة اهللا

  .اهـ" وندعوا هلم بالصالح واملعافاة ،مبعصية يأمرمل 

 - محه اهللار -النووي اإلمامنقله كثري من العلماء منهم  اإلمجاعوهذا        
  :الذي قال

ن كانوا فسقة بإمجاع املسلمني وإاخلروج عليهم وقتاهلم فحرام  وأما"       
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  :إىل أن قال... ظاملني
 يف املذكور الوجه وأما بالفسق، السلطان ينعزل ال أنه السنة أهل وأمجع      
 ،قائله من فغلط أيضا، املعتزلة عن وحكي ينعزل، أنه أصحابنا لبعض الفقه كتب
   .لإلمجاع خمالف
 ذلك على يترتب ما عليه اخلروج وحترمي انعزاله عدم وسبب: العلماء قال      

 منها أكثر عزله يف املفسدة فتكون ، البني ذات وفساد ، الدماء وإراقة الفنت، من
  1اهـ"بقائه يف

احملرمة للخروج على احلكام الكثرية ما رواه البخاري ومسلم  األدلةومن       
: قال -رضي اهللا عنه - عن عبادة بن الصامت - رمحهما اهللا -صحيحيهما يف

على السمع والطاعة يف منشطنا  - صلى اهللا عليه وسلم -بايعنا رسول اهللا
نرى كفرا  أن إال أهله األمرننازع  وأالعلينا  وأثرةومكرهنا وعسرنا ويسرنا 

  ".بواحا عندنا من اهللا فيه برهان
الكثرية  األحاديثعلى حترمي اخلروج كذلك  أيضا اإلمجاع أدلةومن       

الدالة على حترمي االقتتال بني املسلمني، وحترمي الفنت اليت تكون غالبا  واآليات
وهي  ،فع م للخروج على احلكامدفيها حتريض االقتتال بني املسلمني وال

 اإلمامبائن معناها للعامة، منها على سبيل املثال ما رواه  كثرية أحاديث
 الَ{ :قال - صلى اهللا عليه وسلم -الرسول نأصحيح رمحه اهللا يف  - البخاري

الْ زالُيمؤمفُ يفِ نسحة مدينِ نمل ما  هيصب ماًد وكذلك حديث . }راماًح

                                                        

  .- رمحهما اهللا -صحيح مسلم بشرح األمام النووي -  1
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صلى اهللا  -رسول اهللا أن -رمحه اهللا - داود أبو أخرجهعبادة بن الصامت الذي 
ال فا ورص هنم اُهللا لِبقْي ملَ هلتقَبِ طَبتاغْفَ ناًمؤم لَتقَ نم{ :قال -عليه وسلم

عرسول  أنالدرداء  أيبداود وهو من حديث  أليبوحديث آخر كذلك } الًد
 مات نم الّإِ هرفغي نْأَ ى اُهللاسع بٍنذَ لُّكُ{ :يقول - صلى اهللا عليه وسلم -اهللا
مأً، كاًرِشو مؤمقَ نلَت مؤناًم متعيف هذا الباب جد  واألحاديث ،}داًم

ن وال ميكن العزوف عنها إىل قول الريسوين وغريه م -واحلمد هللا -مستفيضة
  .املبتدعة

السنة واجلماعة على حترمي اخلروج على احلكام  أهل إمجاع أدلةومن       
          سول اهللالصحيحة اليت خيرب فيها ر األحاديثاجلائرين الظلمة ما ورد من 

بعض  أيديمن جور وظلم على  أمتهعما سيقع يف  -صلى اهللا عليه وسلم -
البيان  تأخربالصرب،  ولو كان اخلروج بالسيف جائزا ملا  إال يأمراحلكام، فلم 

بل نبه  حىت يأيت الريسوين وأمثاله ليبنوه ويدلوا الناس عليه، عن وقت احلاجة،
   لصرب والطاعة يف حدود الشرع احلق؛وهو ا هدواء هذا وبني إىلالرسول الكرمي 

وهو حديث ابن  ،ما اتفق عليه البخاري ومسلم األحاديثمن بني هذه و
 نَورتس مكُنإِ{ :قال -صلى اهللا عليه وسلم - النيب أن -رضي اهللا عنه -مسعود

بعثَأَي دةًر موراًأُو تنكأَ: ؟ قاليا رسول اهللا تأمرنافما  :وا، قالهارونلَإِ وادهِيم 
قَّحهمو ،لوا اَهللاس كُقَّحويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية يف شرح هذا . }م

فأمر مع ذكره لظلمهم بالصرب وإعطاء حقوقهم، وطلب املظلوم حقه :" احلديث
من اهللا، ومل يأذن للمظلوم املبغي عليه بقتال الباغي مبثل هذه الصورة اليت يكون 

  ".قتال فتنةفيها ال
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  :كذلك يف شرح احلديث -رمحه اهللا -وقال اإلمام النووي      
عسوفا، فيعطى  ن كان املتويل ظاملاوالطاعة وإ فيه احلث على السمع"       

اهللا تعاىل يف كشف  إىلحقه من الطاعة وال خيرج عليه وال خيلع، بل يتضرع 
  .اهـ"وإصالحهودفع شره،  أذاه

          النيب أن -رضي اهللا عنهما -ني كذلك عن ابن عباسوجاء يف الصحيح      
 هنإِ، فَربِصيلْفَ ههركْي ئاًيش همريِأَ نم ىأَر نم{ :قال -صلى اهللا عليه وسلم -
من فارالْ قجةَماع شفَ راًبفَمات ،ميتته جاهلٌةي{.  

    :بديع الميف ك - رمحه اهللا - ابن تيميةوقال       
غري سائغ فال  أوسائغ  بتأويلما يقع من ظلم احلكام وجورهم  وأما"       
تزيل الشر مبا هو  ،يزال مبا فيه من ظلم وجور كما هي عادة النفوس أنجيوز 

منه، واخلروج عليهم يوجب من الظلم  أعداشر منه، وتزيل العدوان مبا هو 
باملعروف والنهي عن  األمرفيصرب عليهم عند  ،من ظلمهم أكثروالفساد 

  .1اهـ"املنكر
          

      حلادوقال الريسوين يف كالم فاسد كله كفر وا:  
 ناهض هذه الثورات، وهذا االحتجاج اجلماعي وهذا إذا بل احلاكم"       

جا عن شعبه، خارجا عن الشرعية، ، خارأمتهالتعبري اجلماعي يكون خارجا عن 
  .اهـ"األممشعوب ومن اتمعات ومن ن الشرعية تستمد من الأل

                                                        

  179-180/ 28: الفتاوى جمموع -  1
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  .، وكفر يف شقه الثايناألولهذا كالم فاسد يف شقه       

 وإمنامة، أو أنه ليس هناك ما يسمى خبروج شعب نقول أ: األولفالشق        
، عدد سكاا حوايل ، فمثال يف مصرأكثراخلروج دائما يكون من طائفة ال 

 إالم فيما نعلم  للمظاهرات يف جمموع البالد نسمة، ومل خيرج منه متانني مليون
هذا ال حقيقة له وال دليل عليه،  بأكملهخروج شعب : مليونان، فقول الريسوين

ناهض هؤالء  إذا،، فاحلاكم هنا اإلعالممل يتناقله الناس فضال عن  بذبل كَ
مل خيرجوا مع ية للبقية الكربى من الشعب الذين هضهم محاإمنا ناالثوار 

التخريب والدمار احملقق  إىلارجني، وذلك ضد هذه الطائفة اليت سعت اخل
  .الشك

د من الشعوب ستمالشرعية ت أن :"كالمه قولهالشق الثاين من  أما      
صلى اهللا عليه  -هللا ورسولهماذا تركت  :للريسوين فأقول ."واألممواتمعات 

الشرعية  أنن ونعتقد وحنن نؤمإذا كانت الشرعية تستمد من الشعوب؟  - وسلم
ال تقصده،  ن كنت، فكالمك هذا فيه نوع من الكفر وإما شرعه اهللا ورسوله

فقولك  ،-علم خببايا الصدور ومكنونات القلوبواهللا اَ - رمبا فعال تقصده أو
من  اإلسالمالكافرة اليت تضاد  الدميقراطيةعليه  نيتالبنود اليت ب أعظمهذا من 

: تقولون نيالدميقراطيمعشر نتم وأ. لهل الَّإِ مكْحالْ نإِ: لكل اجلوانب، فاهللا يقو
  .للشعب إالن احلكم إ

ن يف الشعوب من الشعوب فإ -كما تقول - كانت الشرعية تستمد إذا      
والعلمانيني وغريهم،  املشركني والكفار واملالحدة واملنافقنيو املؤمنني خليطا من
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كاالشتراكية والشيوعية والبوذية،  ألنظمةايف اتمعات خليطا من أن وكما 
من ؛ فجموسمن يهود ونصارى و األجناسخليطا من  األمةكذلك يف  أنكما و

أقولبل حقيقة  !! ريسوين وجتعل الشرعية تستمد منهم؟وايل يا من هؤالء ت 
 أناس - لفم من املبتدعة قبلك يف هذا املؤآنفا ممن انتقد ومن ذكرت - أنكم

 األدلةتضافر  كام وتستحلون الثورات والفنت رغمروج على احلتستحلون اخل
، اإلسالمبلباس  الدميقراطية :هو دينكم اجلديد وإمنااحملرمة بالكتاب والسنة، 

، دميقراطيهذا مسلم  :مل تكن من السلف كقولكم أوصافابذلك  أحدثتمحىت 
ها من وغري ،وهذا مسلم اشتراكي ،وهذا مسلم علماين ليربايل،وهذا مسلم 

  . اليت هي حمرمة بالشرع لذاا األوصاف

  :وقال الريسوين يف كالمه      
فإذا سقطت األمانات وحل حمل ذلك الظلم والبطش والقتل فال طاعة "       

  ".وال انضباط وال خضوع
بل الواجب كما يف فتوى األزهر، ليس فقط تسقط الطاعة، بل : وقال      

  .اهـ"متهمجيب مقاومة هؤالء وجتب حماك

العلم  أهل وإمجاعوقال يف بدعة شنيعة خمالفة لكتاب اهللا وسنة رسوله       
يكون يف  أنكالمه هذا جيب  أنيعتقد  أنعليه من  وأخشىقدميا وحديثا، 

 يشرع اهللا وال تشريع ما مل األول: الشرع، فيقع يف ردة واضحة من بابني
  .وء بفعلهم وفعلهومن باب تضليل الناس فيب .دهاستحالل ضو رسوله

واخلروج على احلاكم الظامل  ":-هداه اهللا -ث؛ قالدحموهذا كالمه الْ      
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  ." نوع من اجلهاد
يا أَيها الَّذين آمنواْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي : اهللا تعاىل يقول      

نكُمرِ م59/النساء{-اَألم{ -.  
 نْإو ةاعالطّو عِمالسبِ مكُيلَع{ :يقول -صلى اهللا عليه وسلم -لالرسو      

لِّوي لَعكُيم عبد حبشي{  
  "حلاكم الظامل نوع من اجلهادااخلروج على :" وهذا الريسوين يقول      
واملسلمني، جهاد ضد نصوص الكتاب  اإلسالمنعم؛ هو جهاد ضد       

  .املسلمنيوالسنة، جهاد ضد وحدة 
هذه  أن - كما يبدو يل - يعتقد هذا الريسوين أن أخشاهما  وأخشى      

ن من املقاصد ، ألوما عادت ختدم مصلحة الواقع ،النصوص ما عادت تنفع
 إىلاضطروا إن عارضت مصاحل الشعب، أو  واألدلةتعطل النصوص  أنالشرعية 

ة تكون بالعقل واملنطق ن املعاجل، وأن الزمن ما عاد حيتاج هلذه النصوص، ألذلك
املسلمني مجيعا هلم هذا االعتقاد  اإلخوان أنواحلقيقة ؛ تبعا ملا يقتضيه فقه الواقع

نصوص اليت توجب طاعة لشبه هذا االعتقاد، ويدل على هذا تعطيلهم ل أو
يف باب اخلروج والتظاهر، حىت يشك من  ةدلاألخيالف  ما إىل، ودعواهم األمراء

فعلم هم املسلمم أوهذا يفسره فعلهم الذي أجاز هلم يستحلون ذلك بقلو ،
 عياذا  - سفك دمائهم بغري حق حىت جعلوا من هذا املنكر استشهادا وجهادا

  .-  باهللا
  :-هداه اهللا -وهذا قول آخر للريسوين عامل املقاصد      
م أما احلركات الوطنية السلمية فهي من صميم حقوق اإلنسان يف اإلسال"       
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اليت أكدا سائر املواثيق الدولية، بل هي واجب املواطنني إلصالح جمتمعهم 
  اهـ"وتقومي حكامهم

فأين  -كما تدعي - إذا كانت هذه احلركات الوطنية السلمية من اإلسالم      
  دليلك على هذا؟ وأين برهانك يف ذلك؟ وبأي حجة تقول هذا للناس ؟ 

وال حزبيات، بل اإلسالم حيرمها لذاا  اإلسالم ال يدعو إىل حركات       
صراحة، اإلسالم يدعو إىل االعتصام حببل اهللا تعاىل وباالئتالف، واالجتماع 
على والة األمور ولزوم اجلماعة، سعيا لتحقيق شرع اهللا الذي أنت وأمثالك 

  .حتاربونه بالدميقراطية اليت تبغوا بديال

  :قال الريسوين الفتان      
يث ما كانت، ما دامت تؤيد هذه الثورات ح أنناشد هذه اجلمعيات ن"       

وتطلب املصلحة العليا، وتطلب اإلنصاف، وتطلب احلقوق تطلب العدل، 
  اهـ."املشروعة

يف ج الريسوين املصلحة العليا ، الدميقراطية العدل يف اعتقاد الريسوين هو       
عند  من احلقوق املشروعة ، الدميقراطية هي اإلنصاف وهيالدميقراطيةهي 

  .الريسوين

وال يتحقق شرع اهللا  األرضشرع اهللا يف  إقامةأول العدل يا ريسوين هو       
اليهود  ،من شرع الكفار األوالكفر ا، الدميقراطية وحماربتها، بنبذ  إال

سوين وهذه الفئات الثائرة طالبتم ير يا أنتفهل  تهم،شاكلعلى والنصارى ومن 
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تلك الالفتات والشعارات اليت  إىلنظر أ! ؟األرضم بتحقيق شرع اهللا يف يف فتنك
أم ترفعوا يف املظاهرات ماذا كتب عليها؟ هل كتب عليها نريد شرع اهللا 

الناس يرفعون  أيضا من حيث أن ليهاإ؟ وانظر الدميقراطيةنريد  كتب عليها
صرسوله واملؤمننيعدو اهللا و حسن نصر الالت اخلبيثللكافر الرافضي  راًو ،
  .ا الصهيوين الكافراري فَيكشتل اًروص يرفعونو

قوال  -من كل الوجوه اإلسالمنقيض  الدميقراطية أناعلم : ريسوين يا      
تطالب بتحقيق  أن، فهل من العدل - وأخالقا وفعال واعتقادا ومعاملة وسلوكا

وفرعا من املصلحة العليا؟  أصالالكافرة  الدميقراطيةهل  بدل الشرع؟ الدميقراطية
  ؟الدميقراطيةوهل احلقوق املشروعة هي حتقيق اإلنصاف؟ من  الدميقراطيةهل 

عدوا  واإلسالموفرعا،  أصال لإلسالمعدوا  الدميقراطيةكانت  إذا      
  !من احلقوق املشروعة؟ الدميقراطية أنتفكيف جتعل  ،وفرعا أصال للدميقراطية

 الدميقراطيةبل جعلت  والدميقراطية، اإلسالمبني  وِّسمل ت - يا هذا -أنت      
  .-كما تعتقد -!باإلسالم، بل وا تتحقق املصلحة الشرعية ال اإلسالمفوق 

 -وهو أقبح كالم مسعته -احلكاموقال الريسوين الضال يف اخلروج على        
  :، بل هو كذلك عند الريسوين، قالاإلسالم أركانن اخلروج ركن من وكأ

 أوضعيفا  أوكان مريضا  يف حق كل فرد بلغ سن البلوغ، فإنجيب "      
، ومن غري ذلك لعدم القدرة أو حاكمه، فهذا يعذر يوم القيامةخاف من وليه 

  اهـ"ن اهللا يؤاخذهفإ
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اللهم إن هذا تان عظيم؛ لقد تصفح أهل العلم الكبار الراسخني قدميا       
هذا الركن السادس لإلسالم والذي ال  وحديثا القرآن كله فما وجدوا فيه

وتصفحوا أيضا . يسقط إال بعدم القدرة، وهو فرض عني عند هذا الضال املضل
نصوص السنة بأكملها فما وجدوا فيها شيئا من هذا أبدا، ال يف حديث صحيح 
وال ضعيف، وتصفحوا كتب أهل العلم كلها فما وجدوا فيها هذا الركن، فمن 

  .ن ذا البهتان العظيم؟ إا مدونات اإلخوان املفلسنيأين جاء هذا الريسو

احلقيقة أن االنتقاد والرد على الريسون هو من باب اجلهاد يف سبيل اهللا        
وأقواله الضالة هذه مجعتها من برناجمه مع اجلزيرة يف الشريعة واحلياة، تعاىل، 

هذا  جع إىلفلري أكثر عطالأراد االوهو مليء بالطامات العقدية واملنهجية، ومن 
  . بأهلهالتافه  الربنامج

      مإن  -، وسأكتفي"فقه الثورة" في هذا ال يسع للرد عليه يف كتابه اجلائرلَّؤ
  .مبا ذكرت كإشارة إىل بدعته ليحذَر منه ويحذَّر - شاء اهللا

اخلروج أقوال أهل العلم يف حكم  بعض دورِواستكماال للفائدة املرجوة أُ       
لعل اهللا يرد به . على احلكام، ولريى الريسوين حجم علمه ويقارنه ؤالء اجلبال

  .إىل احلق

 :- اهللا رمحه - تيمية ابن اإلسالم شيخ قال      
 على اخلروج يرون ال أم السنة أهل مذهب من املشهور كان وهلذا "      
 األحاديث ذلك ىعل دلت كما ظلم، فيهم كان وإن بالسيف وقتاهلم األئمة
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 الفساد ألن - وسلم وصحبه وآله عليه اهللا صلى -النيب عن املستفيضة الصحيحة
 فيدفع فتنة؛ وال قتال بدون بظلمهم احلاصل الفساد من أعظم والفتنة القتال يف

 ذي على خرجت طائفة يعرف يكاد ال ولعله أدنامها، بالتزام الفسادين أعظم
 الذي الفساد من أعظم هو ما لفسادا من خروجها يف وكان إال سلطان
 1اهـ"أزالت

  :-تعاىل اهللا رمحه - الرب عبد ابن اإلمام وقال        
 منازعته يف ألنّ عليه، اخلروج من أوىل اجلائر اإلمام طاعة على فالصرب "        

 الدمهاء، أيدي وانطالق الدماء، وإراقة باخلوف، األمن استبدال: عليه واخلروج
 على الصرب من أعظم وهذا األرض، يف والفساد املسلمني، على راتالغا وتبييت

  2اهـ"راجلا جور

  :-تعاىل اهللا رمحه -حنبل بن أمحد اإلمام وقال        
 عصا تشقوا وال طاعة، من يداً ختلعوا وال قلوبكم، يف باإلنكار عليكم"        

 أمركم، عاقبة يف رواوانظ معكم، املسلمني ودماء دمائكم تسفكوا وال املسلمني،
 ."فاجر من ويستراح برّ، يستريح حىت واصربوا
 خالف هذا صواباً، -طاعته من أيديهم نزع يعين -هذا ليس ":وقال         

 قد األمر إن : "له وقالوا". الواثق والية يف بغداد فقهاُء إليه اجتمع ملّا وذلك ؛اآلثار

                                                        

  .241/ 2: السنة منهاج  -  1
   .14/41 :االستذكار -  2
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 وال بإمارته نرضى وال - ذلك وغري آن،القر خبلق القول إظهار يعنون -وتفاقم فشا
  .1اهـ"سلطانه

  :- تعاىل اهللا رمحه -البصري احلسن وقال        
 اهللا ونقم تعاىل، اهللا نقم من نقمة امللوك جور أن -تعاىل اهللا عافاك -اعلم "        

 عن واإلقالع واإلنابة والتوبة بالدعاء وتستدفع تتقى وإمنا بالسيوف، تالقى ال
 بن مالك حدثين ولقد أقطع، هي كانت بالسيوف، لقيت مىت اهللا نقم إنّ وب؛الذن

 يف اهللا أحدث ذنبا، أحدثتم كلما أنكم علمواا: "يقول كان احلجاج أن: دينار
                  اهللا رسول بأمة تفعل إنك: للحجاج قال قائلًا أن حدّثت ولقد. عقوبة سلطانكم

 نقمة أنا إمنا أجل: فقال وكيت، كيت - وسلَّم وصحبه آله وعلى عليه اهللا صلَّى-
 عليه -نبيهم شرائع من وتركوا أحدثوا، ما دينهم يف أحدثوا ملا العراق أهل على

  .2اهـ"تركوا ما -السالم

 :-تعاىل اهللا رمحه -اآلجري اإلمام وقال        
 فيما فأطعه أعجمي، أو أبيض، أو أسود غريه، أو عريب من عليك أُمّر من "        

 وانتهك ظلما، ضربك وإن حقًّا، ظلمك وإن معصية، فيه -وجلَّ عزّ -هللا ليس
 تقاتله، حتّى سيفك عليه يخرج أنه علَى ذَلك يحملك فال مالك، وأخذ عرضك

                                                        

   133: ص .للخلّال السّنة كتاب - 1 
   119/ 120: ص .اجلوزي البن البصري احلسن آداب كتاب -  2
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 ولكن عليه، اخلروج علَى غريك تحرِّض وال تقاتله، حتّى خارجي مع تخرج وال
 1اهـ"عليه اصرب

 :- تعاىل اهللا رمحه - الوهاب عبد بن حممد اإلمام وقال        
 يف أمرنا، اهللا واله ملن والطاعة السمع: واجلماعة السنة أهل اعتقاد فمن  "        
 كفرا نرى أن إال أهله، األمر ننازع ال وأن ويسرنا، وعسرنا ومكرهنا، منشطنا
 ويل خمالفة يرون الذين اجلاهلية هلأل خالفاً وهذا. برهان اهللا من فيه عندنا بواحا
 اهللا رسول فخالفهم ومهانة، ذل له والطاعة والسمع فضيلة، له االنقياد وعدم األمر

 بالسمع وأمر الوالة جور على بالصرب وأمر ،- وسلم وصحبه وآله عليه اهللا صلى -
  2اهـ"وأعاد وأبدى ذلك يف وغلظ والنصيحة، هلم والطاعة

 
 :- تعاىل اهللا رمحه -املعلّمي اإلمام وقال        
 املسلمني، لعصا شق أنه يرى) الوالة على اخلروج: أي( يكرهه كان ومن"        
 بعضهم بقتل هلم وشغل لوحدم، ومتزيق جلماعتهم، وتشتيت لكلمتهم، وتفريق
 عليها فيستويل ثغورهم، وتتعطّل عدوهم، شوكة وتقوى قوم فتهن بعضاً،

 بني التنازع يستحكم وقد ويذلّوم، املسلمني، من فيها من ويقتلون الكفار،

                                                        

  .40: ص الشريعة كتاب -  1
  .الثالثة املسألة/ اجلاهلية مسائل كتاب من -  2
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 فلم اخلروج املسلمون جرب وقد مجيعاً، هلم املخزي الفشل نتيجة فتكون املسلمني
  1اهـ"الشر إال منه يروا

  
 :املظاهرات يف -تعاىل اهللا رمحه -األلباين اإلمام قال        
 اتمع، إصالح وبالتايل احلُكم، إلصالحِ شرعيةً وسيلةً ليست املظاهرات "        

 مسلَك يسلُكونَ ال الذين اإلسالمية األحزاب وكلُّ اجلَماعات كلُّ خيطئ هنا ومن
 اتمع تغيري يكون ال اتمع، تغيري يف - وسلَّم وصحبه وآله علَيه اُهللا صلَّى - النّيبِّ

 على ذلك يكون وإمنا وبالتظاهرات، صّيحاتوبال باهلتافات اإلسالمي النِّظامِ يف
وعلى مت،الص ّلم بثهم املسلمني بني العهذه تؤيتَ حىت اإلسالم، هذا على وتربيت 

 ختتلف اإلسالمية الشريعة يف التربويةُ فالوسائلُ بعيد، زمنٍ بعد ولو أُكُلَها التربيةُ
  2اهـ"الكافرة لِوالد يف التربوية الوسائلِ عن ختالفالا كلَّ
  

                  **** 
 

  
  

                                                        

  .5/150: املوافقات -  1
2 املدخلي             هادي بن ربيع الشيخ لفضيلة قرآنية تفسري آيات يف تذكريية جمالس 
 12: رقم الشريط -  جدة فتاوى من.  76 :ص . -اهللا حفظه -
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      من أشهر القصاص املعاصرين، بل اشتهر بقص السرية، عائض القرين      
، لكن واحلق هو قاص لسرية الصحابة أكثر من قصه - سرية النيب والصحابة -

يرجع إىل انعدام الضحك يف  ، وهذا رمبا-صلى اهللا عليه وسلم - لسرية النيب
            ووروده يف سرية الصحابة والتابعني  - صلى اهللا عليه وسلم - سرية املصطفى

اعا لبعض الروايات الغري مما جيعل من عائض القرين وض ،-وضعا ال حقيقة -
   الثابتة، وقد رد عليه بعض أهل العلم بعض هذه احلكايات املوضوعة، وسنراها

  .إن قدر سبحانه ويسر -هللا تعاىلإن شاء ا -
من توحيد ومنهج  -الدعوة أولوياتعائض القرين من الدعاة الذين جعلوا       
حتت أقدام اخلروج على احلكام، فهم يقدمون مناهج اخلروج على  -وفقه

الناس ضد اخلري الذي هم فيه  إثارةاحلكام ويدرسون فقه الفنت، ويعملون على 
لذي هم منه ينهلون، هؤالء الدعاة من الذين يكفرون غارقون، ومن النعيم ا
خري من معك  رأيناما وجدوا من أمريهم شيئا قالوا ما  إذاالعشري مثل النسوان، 

دىن مرتبة بعدما أه يف نعلوجيه بالقول الشنيع والقول الوضيع، ونهامجويف ،قط
  .هلم وأمريا إماما كان 

  
  

  .بني أهل العلم القرينعائض       
، وليس بشاعر رجل ال عالقة له بالعلم وأهله، ندب حياته للقص والشعر      
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وليس له أثر يورثه للناس يف علم العقيدة واملنهج والفقه، وهذه سبيل مجيع 
القصاص والروائيني، جيمعون الناس، ويكدسون األموال ويسعون خلف الشهرة 

  .والذكر
ة وتارة مفيت يف النوازل القرين تارة جتده رجل دين وتارة رجل سياس      
  .- مؤلفام ويغري من عناوينها هبل يسرق من غري -سلفي وتارة مؤلف وتارة
القرين مثله مثل باقي املبتدعة واملخالفني واحلركيني، له من الطامات ما ال       

ميكن السكوت عليها لكثرة من يستمعون إليه، وقد سخر اهللا تعاىل رجاال 
 ه يف هذا املؤلفالرجل وما أول بغري إصابة، وما ذكرتسلفيني يردون ما حرف 

در منه من خمالفات شرعية خاصة يف أصول أهل السنة واجلماعة، وقد إال ملا ص
عرف عنه بوحقده عليهم، فكم ملز منهم  ه للسلفيني األقحاح ومنهجهمغض

عليه وسأبدأ مبا رد به  ،-إن شاء اهللا - وسأعرض هلذا يف حينه! وكم سخر منهم
  .-رمحه اهللا رمحة واسعة -اإلمام الفاضل العالمة أمحد حيىي النجمي

  :-رمحه اهللا - حيىي النجمى أمحد العالمة الشيخ قال      
 يف القرين عائض قول اخلروج على التحريض يف سلمان قول من وقريباً"       
 بلحن " املسمى ديوانه يف نشرت" واخرج احلواشي دع" بعنوان له قصيدة
 :"اخللود 
  وصاما صلى من العابد يعرف          ال فالدين وصم شئت ما صل      
  املالما ـيكيكف أمحد من أنت          ما ـرهبانال من قسيس أنت      
  الزماما يلوي مقرف قـزم بني          ما لألوغاد الســاحة تترك      
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  ـتآماال ذاك أىب حاًرج ىتـأم          يف عــأوق رفاجـ دعي أو      
  وظالما الءـب الدنيا ـتدام          اـم الشيخ بـزي ختادعين ال      
  الكالما حب مـدنف إال أنت          ما ـواتلألمـ تأليفك أنت      
  اـقتام زدت قد التقليد مذهب          لىـع ـنتامل تشرح يوم كل      
  حساما الباغي من خفت حينما         اـ أشغلت السود واحلواشي      
  عاما مخسني مثلكم وىفت عمر          رـوانتظ كالماً شيخي تقل ال      
  " اـحطام يكفتلقـ دانيهات ال          ذورةـحم ىمحـ والسياسات      

 هذا ميكن ومبالغاته؟ شاعر نزوة نقول نقول؟ ماذا عائض؟ يا نقول ماذا       
  .فال.. الدين أمور يف أما ،الدنيا أمور يف الشعر كان لو

  نقول؟ ماذا       
 فرائض أهم واحلج والصومة والزكا الصالة جتعل اليت النصوص لك أنعدد      

: تقول أن حقك من أن ترى ألست تعرفها؟ وأنت اإلميان، بعد العملية العبادات
  :أقول حني شعري وكذب ورسوله اهللا صدق
  وصاما صلى من العابد يعرف            ال فالدين وصم شئت ما صل       
 كما وليس واستقام، ووحد وصاما صلى من العابد يعرف الدين إن: ثانياً      

  .وشيطانه نفسه على وأعانه مجيالً رداً احلق إىل اهللا رده -القرين عائض شعر قال
  .الثاين بيتال يف الفواقر وفاقرة الظهر قاصمة تأيت ذلك وبعد: ثالثاً      
 عبده شريعة على هللا العابدين الصائمني املزكني املصلني املسلمني جعلت إذ      

 حكمت ورهباناً، قساوسة جعلتهم - وسلم عليه اهللا صلى -حممد ورسوله
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 لبك سلب وكيف عقلك؟ ذهب أين. اإلسالم من وأخرجتهم بالنصرانية عليهم
  :تقول حني

  اـاملالم يكفيك أمحد من أنت          ما الرهبان من قسيس أنت       
 منهم، وبرأته - عليه وسالمه ريب صلوات - املختار النيب أمحد من فربأم      

 الذين اخلوارج جبة فارتديت الكفر يوجب ما بدون للمسلمني تكفريك وأكدت
 نم ونَقُرمي {:بأم -عليه وسالمه اهللا صلوات -آدم ولد سيد عنهم قال
ينِالد مروق السمِه من الرمي{:عنهم وقال ،}ةكالب لنفسك ، إفترض}ارِالن 
 !؟الصفات هذه

  .به أقول فال اآلن أما قدمياً هذا مين حصل: قلت فإن       
 ومل يطبع تركته فلم. العلمية بنيتك تكتمل أن قبل قلته كنت إذا: وأقول      
  !!ينشر؟ تركته
  !استفزازي؟ تكفريي ثوري أسلوب هذا أسلوبك أن ترى الأ: رابعاً      
  !ودفنه؟ وأده أو نشره املصلحة من ترى وهل      
 على الديوان هذا بنشر أي -تصرفك من معلوم فهو جوابك أما: وأقول      

  .اخلطأ يف وإيغال متاد بنشره مساحك وإن - فادحة أخطاء من فيه ما
 وفيهم كثرية، إصالحات وهلم مسلمون بلدك يف األمر والة إن: خامساً      

 اهللا شكرت أفال. عافيته أثواب يف ويرفل اخلري ذا يتمتع ممن وأنت كثري خري
  ذلك؟ على

 الشباب وختدعون املنهج هذا على معك ومن أنت !عائض شيخ يا تذكر      
 وأنفقت وكلياا ومعاهدها مدارسها يف ربتكم الدولة أن األساليب، ذه
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 سنمار، جزاء جتزوا مث إليه، وصلتم ما إىل وصلتم حىت الطائلة األموال عليكم
 عليها باخلروج واإلغراء والتأليب واإلثارة هلا باالستفزاز ورسوله اهللا وتعصون
 وعلى كتابه يف به اهللا أمركم عما خرجتم لقد اهللا، خوهلم ما أصحاا ومنازعة

 السنة أهل إمجاع على خرجتمو ،-وسلم عليه اهللا صلى - رسوله لسان
 واحلقيقة ،إليهم باالنتماء وتفتخرون أتباعهم من أنكم تزعمون الذين واجلماعة

 األمر والة على اخلروج جييزون الذين واخلوارج املعتزلة إىل تنتمون إمنا أنكم
 مدراس يف تربيتم إنكم وواهللا لعجيب، أمركم إن.. بالسيف عليهم واإلنكار
 حولكم الذي فما واجلماعة، السنة أهل عقيدة على مقرراا وجامعات ومعاهد

  !العقيدة؟ هذه عن
 التنظيم هو حولكم الذي إن حولكم، الذي جيهلون الناس أن تظنوا ال      

 كنتم، كما فكنتم فيه، أدمغتكم وغُسلت فيه اشتركتم الذي السري اإلرهايب
  .راجعون إليه وإنا هللا وإنا

 الذي العلم يف تزهد هنا أوردته مما الباقية األبيات األربعة يف أنت: سادساً      
       وحممد إبراهيم حنيفية عن بدالً دينا ا رضيتم اليت الثورية قةبوث يف ينصهر ال
  :فتقول -السالم عليهما -

  اـوظالم بالء الدنيا تدامـ             ما الشيخ زيبــ ختادعين ال      
  الكالما حب مدنف إال أنت             ما واتألمــل تأليفك أنت       
 اهلالك، على مشرف ذلك وفاعل هالك، التأليف معاجلة جعلت: سابعاً      

. مدنف مريض يقال اهللكة، على مشرف هو ملن تقال إمنا) مدنف( كلمة ألن
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 يف يشترك وال فيه أوقاته جل ويصرف والتعليم التأليف ميارس من جعلت فأنت
  .اهلالك على مشرفاً جعلته كمثوريت
 من على تغضبوا وال واملعتزلة، اخلوارج بدعة أعدمت قد بذلك إنكم: وأقول      

  .مبتدعة إنكم: قال
الشيء  هو والقتام) قتاماً( وتعليمه تعلمه اإلسالمي الفقه جعلت قد: ثامناً      
صلى اهللا  -النيب أن مع أشبهه، وما كالغبار، وضوحها مينع أو الرؤية مينع الذي

أال ترى أنك  }ينِي الدف ههقِّفَراً ييخ هبِ اُهللا درِي نم{:يقول -عليه وسلم
قصدت عكس احلقائق الشرعية يف قصيدتك هذه؟ أعمتك احلزبية وأعمتك 

  .هللا وإنا إليه راجعونت احلقائق يف بصريتك، فإنا الثورية وانعكس
  :نصرة الباطل وحماربة احلق بقولك مث ختتم جولتك يف: تاسعاً      
  حينما خفت من الباغي حساما            واحلواشي السود أشغلت ا       
؛ بل كنت يف عداد من أنك ذا نصرت الباطل وخذلت احلقأال ترى        

  يصدون عن سبيل اهللا؟
  عائض؟ فهل من توبة صادقة يا      
  به عنك سابق األوزار؟هل من رجوع إىل اهللا ميحو       
  .واهللا إين ناصح لك      
التكفريي الثوري يف هلذا أمثلة يف كالم أصحاب هذا املنهج : وأخرياً      

هدانا اهللا وإياهم وعفا عنا وعنهم، ووفق اجلميع التباع سبيل  - نظمهم ونثرهم
  .-احلق وجمانبة البدع وردهم إىل سبيله رداً مجيالً
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من أقوام يدافعون عنهم ويتعاطفون معهم وهم يعلمون  وإين ألعجب      
بعض ما هم عليه، وال أرى من يفعل ذلك إال آمثاً كإمث من يرى قوماً يزرعون 
ألغاماً يف طريق قوم مسلمني ليودوا حبيام بغري حق، فسكت حىت ثار اللغم 

  .فيهم وأهلكهم
ع م ما بني حني إن السكوت عمن يبيت الشر للمسلمني ويريد اإليقا      

وآخر خيانة عظمى للمسلمني، وإن النصيحة للمسلمني يف هذا البلد املسلم 
الطيب والنصيحة ألئمة املسلمني فيه من والة وعلماء أن ينبهوا على مواطن 

من العلم عن بعض ما يبيته  يءل وقوعه، ولسنا نشك أم عندهم شالشر قب
نا أن نؤدي ما عندنا لتربأ ذمتنا، هؤالء العققة، ولكنا نرى أن الواجب علي

  .وليتأكد اخلرب باخلرب ويزداد قوة، واهللا من وراء القصد
املورد العذب الزالل فيم انتقد على بعض :"هذه املقدمة جعلتها لكتايب      

كزت فيها على مسألة اخلروج على ر ".املناهج الدعوية من العقائد واألعمال
من سلطان، وبينت بالدليل بطالن  - وجل عز -الوالة ومنازعتهم ما خوهلم اهللا

زعم من زعم جواز ذلك، نظراً ألمهية هذه املسألة وعمق أثرها يف الدين 
  .واتمع، واهللا أسأل أن يتوىل اجلميع حبفظه ويرعاهم برعايته

   1اهـ"وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه      
 

                                                        

 :ص .واألعمال العقائد من الدعوية املناهج بعض على دقانت فيما الزالل العذب املورد -  1
32/ 37 . 
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حفظه اهللا وبارك يف علمه  -املدخلي مة زيدوقال الشيخ اإلمام العال      
  :يف نقده هلذه القصيدة الظاملة -وأجله
وهو خياطب العامل املشتغل بتحصيل العلم وتأليفه ونشره  - وقال بعضهم"       

  :- وصاحب الصالة والصوم وسائر الشعائر التعبدية واألخالق السلفية
  وصاما صلى من العابد يعرف          ال فالدين وصم شئت ما صل      
  املالما يكفـيك أمحد من أنت ما          الـرهبان من قسيس أنت      
لماء كيف تغلي صدور احلزبني احلركيني على الع -رمحك اهللا - فانظر       

، أولئك األولياء الذين لوال اهللا مث مؤلفام ما الربانيني يف كل زمان ومكان
نعم يل احلق أن أمسي . أو يؤخروا يف مسائل العلم يقدموااستطاع املتأخرون أن 

ما تضمنته هذه األبيات السائرة على املنهج التكفريي إرهاباً فكرياً ودعوة 
ة العربية السعودية بالد ويف املقدمة اململك ،صرحية إىل اخلروج على والة األمور

وبالد محاة  ،قدسة، بالد العلماء الربانيني واحلرمني الشريفني واملشاعر املالتوحيد
حكومة اململكة العربية السعودية بقيادة خادم احلرمني الشريفني  ،الدين والعقيدة

العزيز آل سعود صاحب األيادي البيضاء يف نشر دعوة  امللك فهد بن عبد
العامل اإلنساين بقدر  اإلسالم وبناء معاقلها وتشييد دورها يف مجيع أحناء

ر على هذا املنهاج من علماء ربانيني ودعاة ، وكم معه من األخيااالستطاعة
ومن األخبار السارة اليت تثلج صدور . لصني وأصحاب رؤوس أموال حمتسبنيخم

الصاحلني وتسجل شهادةً بارةً بأهل الفضل واإلحسان أن اثنني من التجار 
تسعمائة داعية على حساما ) أندونوسيا وما إليها (  هلما يف السعوديني

ري رجاء رمحة اهللا ه اهللا وتعاوناً مع الدولة السعودية السباقة إىل اخلاحتساباً لوج
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، كثَّر اهللا سواد الصاحلني املصلحني الذين يسعون إلعالء كلمة وخشية عقوبته
  .اهللا على نور من اهللا يرجون ثواب اهللا ونيل رمحته ورضاه

  :أعود إىل مناقشة قليلة لقول الشاعر احلركي      
  ال يعرف من صلى وصاما صل ما شئت وصم فالدين      
فني للعلماء هذا فكر الثائرين على والة أمور املسلمني واملخال: أقول      

فما هو حكم . سواء صدر منهم ذلك عن علم أو جهل، الربانيني اتهدين
الشرع املبني فيمن تعلم العلم وعلمه وصلى وصام وزكى وحج بيت اهللا احلرام 

لدين اإلسالمي ولكنه مل يشتغل بالفقه احلركي املبتدع املنبثق من وأتى مبراتب ا
ن املسلمني ومن هم السياسة املعاصرة املستوحاة من كتب القطبيني واإلخوا

جاء يف " ه يتحركون ولتنظيمه السري ينفذون، ، ويف حميطمبنهجهم آخدون
رضي  -اهللا مسند اإلمام أمحد وصحيح مسلم وغريمها من حديث جابر بن عبد

أرأيت إذا : فقال - صلى اهللا عليه وسلم -أن رجالً سأل رسول اهللا - اهللا عنهما
صليت املكتوبات وصمت رمضان وأحللت احلالل وحرمت احلرام ومل أزد على 

 } معن{ : قال ؟ذلك شيئاً أأدخل اجلنة
رضي  -ويف هذا املعىن ما ثبت يف صحيح البخاري من حديث أيب هريرة      

 هولسربِو ِهللابا نآم نم {: - صلى اهللا عليه وسلم -قال النيب: قال -اهللا عنه
قَأَوام الةَالص وصام رمكانَ انَض حنْأَ ى اِهللالَقاً ع يدلَخالْ هجةَن .جاهد ي ف
أَ اِهللايلِ بِسو لَجس ي أَفرضالَّ هيت ولد فأفال نبشر  ،يا رسول اهللا: فقالوا  .ايه

ا م ،اِهللا يلِبِي سف ديناهجملْل ا اُهللاهدعأَ ةجرد ائةَم ةنجي الْف نَّإِ: الناس قال
بين الدرجتكَ نِيما بين الساِءم اَألوذَإِفَ ،ضِرلْأَا ستفَ اَهللا ملُأَسالْ وهفردوس 



     
 

 378 

 رجفَت هنم، ونِمحعرض الر هقَوفَو: قال اهرأَ .ةنجى الْلَعأَو ةنجالْ طَسوأَ هنإِفَ
  }ةنجالْ ارهنأَ

، وكلها تفيد أن القيام ذه األعمال ويف معىن هذين النصني كثري جداً      
املذكورة موجب لدخول اجلنة حىت ولو مل جياهد القائم ا يف سبيل اهللا الذي 

، وهو كذلك بدون ريب وال وإذا كان األمر كذلك. إلسالمام اهو ذروة سن
تردد ، فقد بطل فكر الشاعر احلركي الذي رأى بأن من مل خيض غمار املعارك 
السياسية يف مصاولة احلكام والتخطيط لالنقالبات عليهم واإلطاحة م فإنه ال 

يف علوم الشريعة تنفعه صالته وال صومه وال تعلمه للعلم وال تعليمه وال تأليفه 
حىت يكون حركياً سياسياً حيارب احلكام الذي مساهم أقزاماً بدون أن يستثين 

  !!منهم من حيكمون بشرع اهللا ويدعون إليه بأمواهلم وجهودهم
هذا قليل من كثري من أهل اإلرهاب الفكري الذي ضل بسببهم كثري من       

مث إن ما أوردته من . تا أسلفالشباب ومن يف مستواهم العلمي والعقلي كم
أمثلة إمنا هو قليل من كثري من فكر من سبق ذكرهم ليبصر الغافل ويلتفت 

  .افل ويتبني األمر للمقلد واحلائراملتغ
، وهو أن هؤالء الذي سبق وصفهم وكلمة حق ينبغي أن تقال وتفهم      

ذا الباب إال جلدتنا ما وصلوا إىل ما وصلوا إليه من االحنراف يف ه أبناءبأم من 
بسبب اغترارهم بزعامات يف اخلارج ربطهم م املنهج احلزيب أمثال الترايب 

، وإباحة قال بإباحة نكاح الكافر للمسلمة الذي مل يستحي من اهللا حينما
، وإشادته  اجلامعة اإلسالمية يف أم درماناالختالط بني الذكور واإلناث يف

الواحد جيوز للمسلم أن طار الدولة والعهد بثورة اخلميين الرافضي وقوله إنه يف إ
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، وكذلك طعنه يف أصحاب رسول اهللا معارضاً بذلك تزكية اهللا هلم يبدل دينه
إىل غري ذلك مما وقع فيه صاحب  - عليه الصالة والسالم - وتزكية رسوله الكرمي

، ومع هذه ه مما يغضب الرمحن ويرضي الشيطانمؤمتر األديان وما جرى في
ء اهللا ماذا قال عنه ا واالستهانة بدين اهللا واحلط من قدر أفضل أولياالقواصم كله
وقوة ذاكرته  واستطرادهاؤه الترايب مفكر ذكي ويعجبين فيه ذك ": عائض القرين

وقفه ، ومع ذلك فملألصول ليست على منهج أهل السنة ه، ولكن دراستوعمقه
رمبا ألنه ما وقف معهم ، وأما الذين حيقدون عليه فيف السودان وأثره يشكر عليه

ويعين عائض القرين مبن : ، قلت"يف أزمة اخلليج اليت جعلوها كأا عقيدة
من كل عامل حنرير حيقدون عليه هم العلماء السلفيون يف بالدنا هذه وغريها 

، ونعوذ باهللا من فتنة تعصف بالقلوب حىت يبغض أهلها احملق وحرب سلفي بصري
، ويسخر أهلها من كل ويل هللا ينصر شرع اهللا فسدواملواملصلح ويقدسوا املبطل 

 .على نور من اهللا وميجدون املعادي ألولئك األولياء األجماد
، أيصدرون هذه  على عائض ومن على شاكلته لشديدإن عتيب: أقول      

، ا ما ثبت عنه مما دون بعضه ريباًالتزكية للترايب الشبيهة بشهادة الزور وقد مسعو
، ونسأل اهللا أن يكون الفرج منه أقرب من كل قريب عجيبيء إن هذا لش

  1اهـ" بالتوبة النصوح
  

  :القرين يف رسالة إىل بعض الثوار التونسيني قال عائض      
                                                        

  110 :ص. واألممفراد على األ هاإلرهاب وآثار -  1
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 أرض من الثورة واالستقالل، سالم شعب العظيم، التونسي الشعب إىل"       
عرب العامل،  لكم شهدت عظيمة ثورة إىل والرسالة احلرمني، مهد احلرمني، من

 قال ما حققتم والطغيان، فقد واالستبداد الظلم على انتصاراتكم وأحيي
 :الشايب القاسم أبو شاعركم

 القدر يستجيب أن بد احلياة           فال أراد يوما الشعب إذا      
 لكم واملاء، نبعث اهلواء عرب الضمري، شكرا كل األعماق، ومن من شكرا      
 على اإلسالم معامل والطاغوت، ونصرمت الصنم أسقطتم ألنكماحلب،  رسائل

  اهـ"أرضكم

وهل رأينا أحدا من : سؤال". ونصرمت معامل اإلسالم على أرضكم: قوله"       
نريد اإلسالم، نريد شرع : هؤالء الذي ثاروا يف تونس رفع علما أو شعارا فيه
عة يف الدول العربية، كلها اهللا؟ ال واهللا، ما رأينا هذا يف سائر الثورات الواق

مناداة للدميقراطية وحتقيق املساواة االجتماعية، شعارات كلها شيوعية واشتراكية 
  .فأين معامل اإلسالم يف هذه الفنت يا قرين؟ يا شاعر الفتنة. ودميقراطية كافرة

 
  :-رمحه اهللا - سئل الشيخ اإلمام ناصر الدين األلباين      
  :الشايب القاسم أيب الشاعر بقول رأيكم ما"       
  ؟..القدر يستجيب أن احلياة           فالبد أراد يوما الشعب إذا       

  :أجاب الشيخ اإلمام قائال      
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 فلم العلم، عن ابتعدوا الناس أن على يدل وهو بعينه، الكفر هذا هو"       
 اليت األسباب من وهي الغفلة، من وهذه وحده، هللا ال جيوز وما جيوز ما يعرفوا
 نشيدا العربية اإلذاعات بعض ذلك تتبىن ذلك، وأن يقول الشاعر هذا جعلت
  .!!عربيا
  القدر يستجيب أن بد فال  :...يقول الشاعر وهذا      
وما : العاملني رب قول عكس وهذا الشعب، مشيئة حتت القدر أن يعين      

اُءتشبر اء اللَّهشونَ إِلَّا أَن ي نيالَمالْع.  
 - الوهاب أنت انك -رمحة لدنك من لنا وهب هديت، فيمن اهدنا اللهم       

 1اهـ"
  

وعائض القرين من هؤالء اجلهلة الذين ال يهتمون بالعقيدة وال : قلت      
لذلك ينطقون باملناكري والبدع، إرضاء لرم،  يتسابقون يف تصحيح عقائدهم
أجهل من جلس على كراسي العلم، وإال ملا  ويعتقدون أم على علم وهم

  .عر التونسي أيب القاسم الشايباراسل التونسيني مبا راسلهم من أقوال الش
  
  

رضي اهللا  -ابةئض القرين من الذين تسلطت ألسنتهم على الصحعا      
 -رضي اهللا عنهما -نسفيا أيبحايب اجلليل معاوية بن ، وقد نال الص-عنهم

نه ملز القرين أالطعن واهلمز واللمز واالستنقاص، فقد ثبت عن من  األوفرالقسط 

                                                        

 الدين ناصر حممد احملدث للعالمة -وأجوبتها مسائل" 71/ 7العدد األصالة جملة -  1
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 سفيان بعد مماته ؤالء  أيبوية ابن ا، وقد ابتلي مع-رضي اهللا عته - معاوية
احلركيني املنحرفني عن احلق املناصرين للباطل كما ابتليت عائشة وأبوها 

يما يقصه وقد روى القرين فبالروافض،  - رضي اهللا عنهم - الصديق والفاروق
قصة ال أصل هلا يلمز فيها هذا الصحايب اجلليل، وجعله وأباه  يف لناس اعلى 

 قصته املوضوعة بكذبة يوهم الناس بصحة ستهزاء، مث أمتمقام السخرية واال
الرواية فقال إنه قرأ القصة يف كرت العمال، وهذا كذب وافتراء وليس يف كرت 

          عمر بن اخلطابحكى للناس أن  ؛شيء مما يفتريه هذا الضال املضل العمال
إبنك يسرق يف الشام، : " -رضي اهللا عنه -قال أليب سفيان -رضي اهللا عنه -

  ".تسرق هنا  وأنت
 :القرين عائض قال       

 ،1العمال كرت يف قرأا وأنا يقوهلا املشايخ أحد ومسعت هزتين ،له لطيفة "      
 جيمعنا أن اهللا أسأل -عنه اهللا رضي -مننياملؤ أمري عمر فراسة لك تثبت وهي

 .النعيم جنات يف
 خليفة وهو يراجعه ،أمري يعين له وايل وهو -سفيان أيب بن معاوية عن      

 وحيب ا،متأخر أسلم ،-الفتح مسلمة من تعرف - سفيان وأبو عمر -املسلمني
 يبِأَ ارد لَخد نم{ :-وسلم عليه اهللا صلى -يقول حىت - عنه اهللا رضي - املال

فْسفَ انَيهو آمألن معاوية إىل املدينة من راح سفيان أبو فرصة فأخذها ،}ن 
 فذهب املال، وجيمع وسخي كرمي ومعاوية ،وماال افلوس يعطيه سوف معاوية

                                                        

بل هي من كيسه وخرافاته . ا، ال وجود للقصة يف كرت العمالشيئ  يقرأمل. كذاب -  1
  .وعةاملوض
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 -عنه اهللا رضي -وذهب وهدايا ،أكياس ويف حقائب يف طبعاً أمواال فأعطاه إليه
  .دينةامل ألبيه ليذهب إىل فأعطاها

 إىل يذهب سفيان أبا أن عرف باخلرب، - عنه اهللا رضي - عمر عرف      
 فذهب! عمر عن حييد ويل ملن! ذاك وحياسب هذا حياسب يريد أنو معاوية،

 ولباس اإلمارة لباس - ابنه أعطاه الذي لباسه سفيان أبو فخلع ،عليه يسلم أتى مث
 يأتينل سفيان أيبإىل  يعل - عنه اهللا رضي - عمر فأرسل ،وأشياء الديباج من

 .اآلن
 بعصا ودخل ! يعين مبعثر -لبسه لباس ،السفر بلباس سفيان أبو جاءف      
 الرواحل ألن بيته إىل اذهبوا :وقال ثالثة عنده من خدماً عمر فأرسل عنده،
 سفيان وأبو ،البيت خلف من ودخلوها ا يدري ال بالرواحل تعالوا ،اآلن ترتل
 وإذا عمر مع جالس سفيان أبو ما أثناء ويف ،باخلرب لميع هو خالص أنه ظن

 قال ،!الثانية الغرفة يف يف الوراء املال أكياسو الرواحل يرتلون واحلشم باخلدم
 خربكم؟ ما: عمر

 يعطيين ماذا:قال ؟شيئا معاوية أعطاك هل :قال. معاوية إىل ذهبت :قال       
 ! املؤمنني أمري وأنت اهللا نخزائ يف اهللا مال املال! ؟ املؤمنني أمري يا

 ثياب هذا هو ال :قال؟ بشيء نفحك ما شيئا؟ أعطاك وال خرياً، :قال      
  !اإلسالم فاروق عمر من خيافون اجلن .- عمر من خاف - عصاي وهذه سفري

  .نفسهب هو اليت جاء ا سفيان أيب أكياس اإ واهللا الأ. باألكياس علي :قال
 !؟ شيء اكأعط وال :عمر قال       
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 من فيها وإذا األكياس وفكوا افأخرجو .أخرج طلعإ :قال!. يهإ:قال      
 معاوية فيها اليت دمشق يف كان الروم، عظيم هلرقل قيد فيه وإذا ،هدايا ضمنها

 .أوال قيدوه قال الناس، به يقيد كان
 .! أنا :سفيان أبو قال      
  .1أُحد يف املشركني قائد وكان      
 .تقيد :لقا      
 ما باهللا يل تقسم حىت تطلق ما واهللا :وقال رجله، وقيدوا بيده فقيدوه       
 .املوجودة هذه أن له فأقسم ، ادينار وال ادرمه تركت
 مال لبيت إنه واهللا!  هنا أنت وتسرقه الشام يف املال سرق ابنك :عمر قال      

 .القيد فأطلق املسلمني،
 2اهـ" للجميع اهللا غفر العمال كرت إىل دفليع نكمم شاء ومن ثابت وهذا      

 :أقولبسم اهللا        
 كتابإىل  نسبته يف وكذب ،األثر ثبوت دعوى يف قرينهذا ال كذب لقد      

وهذه القصة املكذوبة واملوضوعة ذا السياق الشنيع ال يوجد منه  ،العمال كرت

                                                        

كان قائد : ، وقالمنظر كيف ملز هذا الصحايب وذكره مبا يشني عنده شرف اإلسالأ -  1
كان سيدا لقريش يقول  وأ ،كان كاتب وحي رسول اهللا: يقلمل حد، ومل املشركني يف أ

هؤالء اخلونة من القصاص ما يرضون أن يذكروا ملعاوية ذرة خري ثبتت له  !يف اجلاهلية؟
  .-رضي اهللا عنه -يف اإلسالم من مناقبه العديدة

  . وصورتهالقصة منشورة يف النت بصوت القرين -  2
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عة، وإمنا أضافته اليوم شيء يف كتب السري ال عند أهل السنة وال عند الشي
  -رضي اهللا عنهم -الصحابة على الطعن كتب يف الشيعة بعدما مسعوه من القرين

لو فرضنا جدال أن القصة واقعة فهل جيوز ذكرها للناس ذا السياق وهذه       
ى عن ذكر الصحابة يف  -صلى اهللا عليه وسلم -الطريقة الفاضحة؟ الرسول

 ،78/  2 الكبري يف الطرباين أخرجه { .}واكُِسمأَايب فَحصأَ ركذا ذُإِ{ :أخطائهم فقال
 األلباين وحسنه -رضي اهللا عنه -مسعود ابن حديث من اإلمام ويف ، 108/  4 احللية يف نعيم وأبو

  .}34/  1الصحيحة السلسلة - وشواهده بطرقه
 الَ حايبصأَ يف اَهللا اَهللا {:-وسلم عليه اهللا صلى -اهللا رسول قالو        

تتذُخوهغَ مضاًر بعفَ ،يدمأَ نحبهبِفَ محأَ يبحبهم ومأَ نبغضهبِفَ مبغيض 
 نمو -وجل عز -اَهللا آذى دقَفَ آذاين نمو يآذانِ دقَفَ مآذاه نمو ،مهضغبأَ

 }محدرواه اإلمام ا{ . }هذَخأْي نْأَ كوشي اَهللا آذى

ولذلك فمن منهج أهل السنة واجلماعة اإلمساك عن ذكر هفوات       
  . الصحابة وتتبع زالم وعدم اخلوض فيما شجر بينهم

  :-رمحه اهللا -نعيم أبوقال       
وذكر  -صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا أصحابفاإلمساك عن ذكر  "      

، من الوجوه أمجلإىل ، وصرف أمورهم زللهم، ونشر حماسنهم ومناقبهم
: بقوله - عز وجل -، الذين مدحهم اهللات املؤمنني املتبعني هلم بإحسانأمار

والَّذين جاُءوا من بعدهم يقُولُونَ ربنا اغْفر لَنا وِإلخوانِنا الَّذين سبقُونا 
ان10:احلشر{– بِاِإلمي {-. 
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  :يقه على احلديث املشار إليه تعلويقول أيضاً يف       
باإلمساك  وارمأ، وإمنا اإلمساك عن ذكر حماسنهم وفضائلهممل يأمرهم ب "      

 .1اهـ"عن ذكر أفعاهلم وما يفرط منهم يف ثورة الغضب وعارض الوجدة

 هوو ،اهلندي للمتقي "واألفعال األقوال سنن يف العمال كرت: " كتاب       
 .األسانيد ذكر دونفقط  واآلثار اديثلألح ختريج كتاب باختصار

  .املسندة األصلية الكتب يف واآلثار األحاديث مكان على يدل أنوظيفته       

يوهم  أنيريد  ،"العمال كرت إىل دفليع منكم شاء ومن ":القرين فقول       
هلا يف أي كتاب  أصلال يف احلقيقة السامعني بثبوت القصة املكذوبة، وهي 

العمال، وهذا كذب وتان من القرين يف حق الصحايب اجلليل  فضال عن كرت
  .ويف حق أمانة احلديث، ويف حق السرية والتاريخ

فيه اام صريح للصحابيني  املنشور مقطعه يف القرين ساقه الذي نتامل      
 نيلص كانا أماوأظهر من حاهلما  -اعليهم اهللا رضوان -وأبيه معاوية اجلليلني

كيف . " لطيفة : "وقال يف بداية كالمه واخليانة، بالكذب اوامهم ،سارقنيو
تكذب على رجال مدحهم اهللا من فوق  نتوأتكون لطيفة من لطائف التاريخ 

صلى اهللا عليه  -سبع مساوات ورضي عنهم كما أخربنا كتاب اهللا وسنة رسوله
 !؟- وسلم

                                                        

  347 :ص.اإلمامة -  1
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 -ن صحوإ -عه فهذاية كان حيب املال وجيموأما قول القرين من أن معاو      
ومجع املال ليس حراما، وإمنا إنفاقه  ؛ففيه تنقيص لدين معاوية واامه حبب الدنيا

   .كما تفعل أنت يا قرين ببيع الدين بعرض من الدنيا -هو احلرام

له مناقب يف التاريخ ال ينكرها  -رضي اهللا عنهما -سفيان أيبمعاوية بن       
ه بسوء وتترضى منافق مثلك، تذكر إالحدها كذاب مثلك يا قرين وال جي إال

نك حتب الصحابة يا ذا الوجوه الصفراء عليه لتشعر الناس أنك تقول احلق وأ
نه كان صاحب خلق كرمي، ال مل تعلم يا قرين من سرية معاوية أاملتعددة، أ

نه ، ويكفيه شرفا أ-ليه وسلمصلى اهللا ع - خيالف كتاب اهللا وال سنة رسول اهللا
نه خري ، وشهد له التاريخ أ- عليه وسلمصلى اهللا - وحي رسول اهللا كان كاتب

  .اإلسالمملوك الدنيا، وهو أول ملك يف 

  :-رمحه اهللا -ابن تيمية -قال شيخ اإلسالم      
واتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه األمة فإن األربعة قبله "       

كما جاء يف  -ملكه ملكا ورمحةوهو أول امللوك؛ كان  ،كانوا خلفاء نبوة
 كونُي مثُ ،ةٌمحرو ةٌالفَخ ونُكُت مثُ ،ةًمحرو ةًوبن كلْمالْ ونُكُي{ :-احلديث

لْمك ورحثُ ،ةٌمم لْمك وجرِبثُ ،ةٌيم لْمك عضوكان يف ملكه من ، }وض
  1اهـ"ريا من ملك غريه الرمحة واحللم ونفع املسلمني ما يعلم أنه كان خ

       
  :- حفظه اهللا تعاىل - فوزاناإلمام الصاحل صاحل الوسئل الشيخ        
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 إن، قال ثابتة بأامسعت بعضهم يذكر رواية ينسبها لكرت العمال ويقول "       
  تسرق وأنتبنك يسرق يف الشام إ:" سفيان أليبقال  - رضي اهللا عنه -عمر
  ...د هذه القصة ثابتة ومل جندها يف كرت العمال فماوبعد البحث مل جن. "  هنا

  :وقال - حفظه اهللا -اإلمامقاطعه       
  اهـ"هذه يف كرت الشيعة، هذه يف كرت الشيعة ما هي يف كرت العمال "      

صدق اإلمام صاحل واهللا، فكل قصة تسقط من قدر عمر أو أيب بكر أو        
 .-أخزاهم اهللا -وز الشيعةفهي من كن - رضي اهللا عنهم - معاوية

        اهللا رسول أصحاب أحد - عنهما اهللا رضي - سفيان أيب بن فمعاوية      
 الصحبة شرف له أن الفضل من يكفيه الكرام، -وسلم عليه اهللا صلى -

 والزمه ،-وسلم عليه اهللا صلى -اهللا وحي رسول كتاب من وكان وفضلها،
 ففي بالفقه، له مشهوداً العقل جحانور باحللم مشهوراً وكان إسالمه، بعد

 املؤمنني أمري يف لك هل: عباس البن قيل: قال مليكة أيب عن البخاري صحيح
 .فقيه إنه أصاب،: قال بواحدة، إال أوتر ما فإنه معاوية،

 أن أمحد، مسند يف ورد ما منها فضائله، متضمنة أحاديث وردت وقد      
 ياًدهم ياًاده هلْعجا مهاللَّ {:وقال اويةمع ذكر - وسلم عليه اهللا صلى - النيب

اوهبِ دغريب حسن حديث هذا: وقال حنوه، الترمذي وروى{. }ه{. 
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 عليه اهللا صلى -اهللا رسول احلبيب برؤية مقلتاه اكتحلت فمن كل وعلى      
          ذلك على ومات به جاء ملا مصدق به مؤمن وهو -ار من ساعة ولو - وسلم

  .الزمن من حقبة وخدمه والزمه صحبه مبن ناهيك .وشرفاً فضالً ذلك كفاه-
  

  :السنة :يف كتابه -رمحه اهللا -قال اخلالل      
حدثنا عبد اهللا بن : قال حدثنا أبو سلمة: قال أخربين عبد امللك امليموين"       

ت رجال ما رأي: مسعت ابن عباس يقول: املبارك عن معمر عن مهام بن منبه قال
كان أخلق للملك من معاوية إن كان الناس لريدون منه على وادي الرحب ومل 

 اهـ"يكن كالضيق احلصيص الضجر املتغضب

 :أيضاً -رمحه اهللا -وقال      
: قلت ألمحد بن حنبل: يموين قال د امللك بن عبد احلميد املأخربين عب"       

ي رِهص الّإِ عطقَني بٍسنو رٍهص لُّكُ {:-صلى اهللا عليه وسلم -أليس قال النيب
ونقال ،له صهر ونسب ،نعم: وهذه ملعاوية ؟ قال: قلت ،بلى: قال }؟يبِس :

 .نسأل اهللا العافية ،ما هلم وملعاوية: ومسعت ابن حنبل يقول

حدثنا أمحد بن : قال حدثنا األثرم: قال أخربين حممد بن علي:" وقال      
عن خالد بن سعيد بن عمرو بن  عن ابن املبارك ن صاحلعن سليمان ب شبويه
 .كان ابن الزبري يتشبه مبعاوية يف احللم: قال أيب: قال سعيد
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: قال ،حدثنا أبو أسامة: قال أخربنا عبد اهللا بن حممد بن شاكر:" وقال      
عمل معاوية بسرية عمر بن : حدثنا محاد بن زيد عن معمر عن الزهري  قال

 ".  ال خيرم منها شيئااخلطاب سنني

 يف سعد وابن السنة أهل اعتقاد أصول شرح يف الاللكائي اإلمام روىو      
 عن املسيب، بن سعيد عن أبيه، عن سعد، بن إبراهيم طريق من وغريمها طبقاته

 صوت إال الروم، يقاتلون واملسلمون الريموك يوم األصوات مخدت: قال أبيه
 هو فإذا أنظر رأسي فرفعت اقترب، اهللا نصر يا ب،اقتر اهللا نصر يا: يقول رجل

 .اهـ"سفيان أيب بن يزيد ابنه راية حتت حرب بن سفيان أبو

اليمن يف حضرة الرئيس اليمين عبد اهللا بشارك عائض القرين يف ملتقى       
على قناة األخبار ذلك كما نشر  - ، إىل جانب صديقه املعتوه اجلفريصاحل
دالع فتنة اخلروج على الرئيس اليمين، وقد شارك القرين وهذا قبل ان -اليمنية

مدحا للرئيس، وجتاوز  ي الرئيس عبد اهللا صاحل بالغ فيهابني يد ألقاهابكلمة 
اء ؛ وجحلسناتكل ا إليهوجعل منه الرجل الذي جتتمع  ،حد التزكية وااملة

  :لييف هذه الكلمة من النفاق ما ي
اليمن  االذين زارو العلماء واملشايخ إخواينب نوأ أنافخامة الرئيس، "       

حفاوة  إكرام املوحد لنبلغك التحية والشكر اجلزيل، على ما وجدناه مناحلبيب 
اليمن املوحد الذي نريده  ،والكرم واألصالةومهد العروبة  واألمن اإلميانيف بلد 

صلى اهللا  -مما زكاكم النيب بأكثرنزكيكم  ال أننادائما موحدا وقويا، واحلقيقة 
  .، ونشكر جهودك املوفقة}ةُيمانِي ةُمكْحالْي وانِمي انُمياِإل{ : قال -عليه وسلم
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لة ؟ ماذا تشري علينا مبسأبه تأمر؛ ماذا وأبناؤك إخوانكحنن  :الثاين األمر      
متتازون علينا  يف اليمن نتم يا سيادة الرئيس؟ وأجهود علمية وأ ؟حوار أي طائفة

نتم مثل ما قال عنكم لكن أ ،اإلسالمحنن كل العرب نصرنا : حدبشيء وا
  :-صلى اهللا عليه وسلم -شاعركم عبد اهللا الربدوين للرسول

   جيش الطغاة جبيش منك جرار    لى سحقوا   عابن األنصار يف الغر ال أنا      
من  أحسنمن أن : رئيس حترير جريدة الرياض عندنا يف السعودية يقول       
، وتصدق؛ عبد اهللا صاحلعلي بساطة وتلقائية هو الرئيس  لم من الزعماء علىتك

نتم كزعماء نريد منكم ، أحنن نستمتع بالبساطة والتلقائية والعمق. ليس جماملة
 1من يسعى للوحدة، وحنن علماء  أحسنمن  وأنت أحياناالوحدة وتعجزون 

من اهلشاشة والفوضوية ما  فيها بأمةلكننا بلينا  ،املسلمني أمرنسعى لنوحد  أيضا
  اهـ..."اهللا به عليم

القرين بني يدي الرئيس اليمين عبد اهللا صاحل،  ألقاهاهذه هي الكلمة اليت       
 اإلخشيديواليت اشحنها كذبا وزورا ونفاقا، متاما مثل ما فعل املتنيب بكافور 

  .حني كان ميدحه

ئيس اليمين بعد فتنة اخلروج الكرمي كالم عائض القرين يف الر أخيليك وإ      
األلفاظ حىت أن احلاضرين املستمعني مل يتمالكوا أنفسهم من  بأشنعوهو يهجوه 

  :شدة الضحك والقهقهة والسخرية
                                                        

علم من أهل العلم أحدا إال وخطأك وال أ! ؟جهل الدعاةمن شهد لك بالعلم يا أ -  1
  .أنت وأمثالك
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  بـوالشعب زجمر والتاريخ يلته      ه    بالنار جبهت أُحرقتوصاحل       
  ".السفاح ينتحبما أمجل العيد من غري الطغاة         وما ألذ أن تبصر       

صاحل عنده من أحسن الناس قبل فتنة اخلروج، وبعد الفتنة الرئيس كان       
: صاحل سفاحا قد أحرقت النار جبهته؛ صدق اهللا إذ قال سبحانهالرئيس أصبح 

 )225(أَلَم تر أَنهم في كُلِّ واد يهِيمونَ  )224( والشعراء يتبِعهم الْغاوونَ
لُونَوفْعا لَا يقُولُونَ مي مهوقال سبحانه .-}الشعراء{-) 226( أَن : إِنَّ أَنكَر

   -}19/لقمان{-الْأَصوات لَصوت الْحمريِ 
أخي القارئ الكرمي حق املالحظة واحلكم على هؤالء املبتدعة الذين  لكو        

املال والصحبة  إال األمورة وما يريدون من والالشهرة،  إالما يريدون من الدين 
ووصفوهم حوهلم، الناس  روااثأمل جيدوا منهم ما يشتهون انقلبوا عليهم  إذامث 

، إنه هميلإويتوددون  مبعدما كانوا يتملقو ،تونعال وأقبح ،األوصاف بأشنع
وتطمس كل البائسة، النفاق العملي والتقية الفاجرة اليت ختفي كل الوجوه 

  . الواضحة احلقائق

قال عائض القرين يف حماضرة أو خطبة مجعة منشورة صوتا على النت ما       
  :يلي

نه ال جيوز ألحد من الناس أن يوجب على أ -حفظكم اهللا -واعلموا"       
نه جيب اد ألعبد من العب أوتتبع مذهبا من املذاهب، ومن قال للناس  أن األمة
 وإالن تاب فإنه يستتاب، فإحنفيا  أومالكيا  أوشافعيا  أويكون حنبليا  أنعليه 
 أوسلفيا  أوخوانيا أن يكون إحد الناس من العباد ومن أوجب على أ قتل،
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ن إف .قتل وإالن تاب يستتاب، فإ نه، فإسروريا يوجبه وجوبا أوشيعيا  أوتبليغيا 
  اهـ"مسلمني إالاهللا مل يسمنا 

  :على هذا الكالم الفاسدتعليقا  - رمحه اهللا تعاىل - األلباين اإلمامقال       
 أكثريقول هذا وما هو  أن، وأما غري عامل ميكن يقول هذا عاملأظن ما "       

 أنتهل  :اآلنله  أقول وأنايفهم ما معىن سلفي؟  أننصيحيت له ... من هذا
هؤالء اهلوج الذين ال  فأمثال، -كان عاملا إن -من السلف؟ هو سيقول ال تتربأ

هل تفسر كيف تفهم القرآن؟ كيف تفهم السنة؟  ولكن 1...يعلمون شيئا
ال . وهذا ماذا نسمي هذا التسلسل؟ خطأ ؟مث بالسنة ثانيا القرآن بالقرآن أوال

 نإمنا نفسر القرآنقول فسر القرآن بالقرآن مث بالسنة، ال جيوز هذا،  أنجيوز 
  ... ن والسنة معابالقرآ

وأنا ال  -ل ما يقالقَأَ ظينيف  أقول أنا: يف القرين -رمحه اهللا -قال أن إىل       
وهذه غفلة  ،نه غافل عن هذه احلقيقةأ قل ما يقال، لكن أ-ري مقدار علمهأد

 مل يتب يقتل؛ أنأنه ب ،صدر منه ذلك احلكم الشديد إذامرة يف املواقع السيما 
سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف  أنا بأنين أصر أناين فبشره بأ
نه ما دام أفال فرق بينه وبني الرافضة والشك  هذا املذهبومن مل يتبىن  الصاحل،

  اهـ "يف بالد جند وبينه وبني الرافضة ما صنع احلداد 

عن رأيه يف أشرطة  -رمحه اهللا -سئل الشيخ اإلمام أمحد حيىي النجمي      

                                                        

  مجلة مل أتبني حروفها -  1
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  :عائض القرين والسويدان فقال

قرين وال طارق ال أرى وال أفيت أحدا جبواز مساع أشرطة عائض ال"        
  اهـ"السويدان، نعم 

  :-رمحه اهللا -وسئل      
كانت عقيدته سلفية  إذا شخصا ما ليس بسلفي أننقول  أنهل جيوز لنا       

  ؟ عائض القرين مثال أشرطة إىلولكنه يستمع 

  :مبا يلي - رمحه اهللا - وأجاب      
حد ومل ينصحه أ اعنه هنعائض القرين ومل ي ألشرطةكان يستمع  إذا"        

 وإذاففي هذه احلالة ينصح،  ،عائض القرين سلفي أنويظن  ،وهو ال يعرف
عند ذلك   ،ومل يقبل النصيحة واستمر على ما هو عليه ينتصح أن وأىبنصح 
  اهـ"، نعماحلزبيني أيدنه يعين يقال أ

طامات القرين وفضائحه خترج منها رائحة نتنة  أنخالصة الرواية املرة       
 أباطيله يستوجبعرب هذه الشبكات والقنوات، وسرد  األقصىلغت املغرب ب

، ولكن كما يقال خذ لك من كل مزبلة نفاية وحذر الناس كتاب كامل تأليف
  .مما تعلق ا من جناسة

القرين وأقرانه املبتدعة الذين مضى معي ذكرهم يف هذا الكتاب هم قوم       
سدا بني الناس وبني الدين احلق واملنهج احلق،  ابتليت م األمة احملمدية، وقفوا

احلق، وقفوا سدا بني الناس وبني أهل العلم أصحاب اهلدى والرشاد،  والقول
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  .اإلسالموهذه سبيل كل مبتدع يسعى وراء املال والشهرة ولو على سبيل 

ن حيفظ الناس من األرض من هذا اجلراد، وأيطهر  أنأسال اهللا تعاىل       
  .أو يقصم ظهورهماحلق وأن يهديهم إىل ، شرورهم













                    ****  
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فإنه ال خيفى على أحد من أهل العقول النرية، واأللباب النقية، أنه ال خيلو       
أن  عصر وال زمن من فتنة، وقد رحم اهللا كل من أبصرها ومل يقْربها خشية

يكرب عضدها ويعظم خطبها فيصعب لَمها ويتعذر النجاة منها؛ والفنت أنواع 
والناس فيها سواء كل له نصيبه، والعاقل من  - شىت، منها ما هو يف أمور الدنيا

رضي وصرب، ومنها ما هو يف أمور الدين وهي أخطرها، وقد ابتلينا ذا النوع 
وهي  -املأريب مث احلليب مث فتنة احلجوري من الفنت يف زماننا هذا تترا، بدء بفتنة

؛ وقد سخر اهللا هلا يف حينها من أهل العلم من يكشف  - أكرب من اليت سبقت
خباياها ويوهن من شرها، لكن الذي يزيد من ضررها وقوة تأثريها على الناس 
أا آتية من فعل أو قول من هم رؤوس لفئة أو طائفة معروفة، وقد توىل كربها 

كبار رؤوس الدعوة ممن هم منتسبون إىل السلفية أو حيسبون عليها، رأس من 
الذي توىل كرسي التعليم  -أصلحه اهللا -حيىي احلجوري اليمين: وأعين بالذكر

رمحه اهللا  -مبركز الدماج خطأ، خلفا للشيخ العالمة مقبل بن هادي الوادعي
  .- تعاىل
ليس عاملا          -هداه اهللا -والذي أعرفه وأتيقنه أن الشيخ حيىي احلجوري      

وإمنا هو ممن جالس أحد العلماء ملدة تبني له فيها  - مبعىن اقتفاء العلم وتتبعه -
أنه قد وصل إىل مرتبة العلماء الراسخني، وأن خطأه يعد يف نظره اجتهادا يورث 
 األجر وال يؤاخذ عليه، وأنه معترب عند غريه من العلماء، وأنه معذور ألنه جمتهد،
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وكما أن سنه أيضا مل يكن كافيا لضم العلم أو بعضه حىت يكون ممن له اعتبار 
  .  يف الرأي واحلكم

      أصلحه اهللا - علم حيىي احلجوريل الصحيحة يف التحقيق السبلَ ومن تتبع- 
ما  - هداه اهللا -لوجد أن احلجوري ،وما يقوله أهل العلم فيه نقدا وردا ونصحا

على أيدي أهل العلم، مثله كمثل املبتدع عدنان  دخل مدرسة وال درس
، وكما ادعاه -رمحه اهللا -العرعور الذي ادعى طلب العلم عند اإلمام األلباين

؛ وإن كان قد بلغنا أن احلجوري تتلمذ على يد أيضا القطيب علي حسن احلليب
وأنه خلفه على كرسي  -رمحه اهللا -الشيخ العالمة مقبل بن هادي الوادعي

ذكر فإن مسه جاء مذكورا يف وصية الشيخ العالمة مقبل، ن اوأ وة والتعليمالدع
حزب تإىل ال ريب الذي انسلخ من التآلفامسه مثله كمثل ذكر اسم أيب احلسن املأ

ومن السنة إىل البدعة ومن اهلدى إىل الضالل، ال فرق بينهما، بل فتنة 
ت جليا للناس فحذَروها أشد من فتنة املأريب اليت ظهر -أصلحه اهللا -احلجوري

واستنكروها، وذلك بفضل من كشف أالعيبه وبني ختاريفه، وأوهلم الشيخ 
واإلمام العالمة ربيع بن هادي  ،-اهللا تعاىلحفظه  -السلفي الكرمي صاحل البكري

، الذي توسع يف التحقيق وتصحيح مغالط املأريب -حفظه اهللا تعاىل -املدخلي
؛ وكذلك كان للشيخ صاحل البكري ل بالتحذيروصدع باحلق وجهر بالقول وقا

والرد عليه يف مسائل مل ينتبه إليها  -هداه اهللا -  قدم السبق إىل نقد احلجوري
، رغم ذلك واجهت الشيخ من هم أقرب إىل احلجوري تواجدا وحضورا

، -من الفريقني -البكري انتقادات كثري من طلبة العلم الناكرين هلذا اخلري
لى غلو فيما يناقض ذلك حىت طالبوه برأيه الواضح يف ومنهم من كان ع
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، وكنت أنا ممن اتصل -حفظهم اهللا -احلجوري ويعلن موقفه من علماء اليمن
به هاتفيا وناقشته يف املسألة فلم أجد منه إال ما يثلج الصدر ويرفع الغشاوة عن 

  1.-فجزاه اهللا عنا وعن اإلسالم خري اجلزاء -العني

ألا تناولت  ،هي أكرب من فتنة املأريب - كما قلت -وريوفتنة احلج      
بطرقتني خبيثتني،  -القدامى واملعاصرين -االستنقاص من علماء السنة الكبار

األوىل كان االستنقاص فيها سرا، مث انتقل إىل اجلهر فيهم بالسوء ملا وجد من 
مة واجلامعة السماعني له كثرة، وهي الثانية، وتالمها بالطعن يف اللجنة الدائ

السلفيني  الطالب تسببت يف وقع شرخ كبري بني بعض اإلسالمية، وهذه الطريقة
واستفادوا بالدرجة األوىل املخالفني  تخدم وكما أن هذه الفتنة... وعلمائهم

  .كذلك اإلخوان املسلمون والشيعة استفادكما  امنه

مة عبيد اجلابري العالالشيخ بأن احلجوري و مثال هل من املعقول القولف      
وأن احلجوري والشيخ العالمة حممد بن هادي أقران؟ هذا ال يقوله إال ! أقران؟

من نقص علمه ومات حلمه وعظم جهله، والتعصب للحجوري جترد من 
 يف اليمن واحلجاز السلفية، ألن احلجوري اتضح باألدلة واملتابعة وإمجاع العلماء

ىت عند املخالفني، فالذي يدعي حعهده لفيا، بل له منهج خبيث مل نأنه ليس س
حلي  -ومنهجه جيمع بني انعدام األخالق وانعدام العلم واحللم -،العلم والتعليم

به أن يكون يف مرمى أهل العلم والبصرية الذين ال يدعون خمطئا إال وصححوا 
                                                        

 نسب مما البكري الشيخ براءة: بعنوان السلفية املواقع بعض يف احلوار هذا نشرت  - 1
 .إليه
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 هو كاألعمى، - هداه اهللا -خطأه، وال معوجا إال صوبوا اعوجاجه، واحلجوري
، فتراه طريق الوعرة ذات الشعاب املختلفةفسلك به ال ،وافقه قائدهالذي مل ي
  . ويسقط بني جنادهلا، ال ثوابت وال معامد، ال هادي وال قائد ،يهيم بينها

وأريد أن أبني لألخ القارئ الكرمي أين ما أقول هذا تشفيا وال مشاتة، وما       
علماء على هجر احلجوري خروجنا للرد عليه إال من بعد ما تبني لنا إمجاع ال

. وأتباعه املقربني منه، الذين ما أرادوا قبول النصح من أهل العلم وال اتباع احلق
وما أوقع احلجوري يف هذا الضالل إال اعتزازه بنفسه واقتناعه مبا عنده من علم، 
مما تولد عنده من الغرور ما جيعله يبتعد ويستغين عن أهل العلم الراسخني، وما 

باعه كذلك يف هذا الضالل إال تعصبهم له والذي تولد هلم منه عدم الثقة أوقع أت
 -هداهم اهللا -بأهل العلم الراسخني واستنقاصهم هلم، مكتفني مبا عند شيخهم

  .-واهللا أعلم -وهذا يشعرين أم يشهدون له بالعصمة واإلمامة

  :- تعاىل اهللا رمحه - تيمية ابن اإلسالم شيخ قال      
 السنة يف تقصري وهو ،باطل إىل تعد أو حق يف تفريط الشر مجاع مناوإ"       

 احلق تكذيب أو احملظور بعض وفعل املأمور بعض كترك ،البدعة يف دخول أو
 إىل فاملنتسبون الوجهني، هذين من الناس يؤتى ما عامة وهلذا بباطل، وتصديق

 يف طتفري -ذكرت كما -بعضهم من حيصل واجلماعة والسنة احلديث أهل
 ،معارضها ودفع احلجة من تستحقه مبا القيام أو معناها فهم أو النصوص معرفة
 بدعة يف إما باطل يف دخول منهم حيصل وقد ،احلق يف وتفريط عجز فهذا

 بدعة يف وإما ،لوازمها إثبات إىل واحتاجوا عليها وافقوهم البدع أهل ابتدعها
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 اهللا كالم مسألة يف الناس ابأص كما السنة متام من أا لظنهم هم ابتدعوها
  1اهـ"صفاته من ذلك وغري

  :-كذلك اهللا رمحه -وقال      
 القول ورد حيبه الذي والفعل القول أخذ هو يهواه ملا اإلنسان اتباع فإن"       

 البدع أهل يسمون السلف كان وهلذا... اهللا من هدى بال يبغضه الذي والفعل
 ما وردوا أحبوه ما قبلوا حيث أهواء أهل والسنة للكتاب املخالفني والتفرق
  2اهـ"اهللا من هدى بغري بأهوائهم أبغضوه

 النفوس وساوس وراء اجنروا الذين من السوء علماء يف اليوم نراه ما وهذا      
 كان ممن إال تأيت وال الدين، حساب على إال تتحقق ال اليت للشهرة حتقيقا
 ومتنع النور حتجب اليت الضالل أمواج واوركب هلم، موالً واجلهل زادهم، الغرور

 اليت واخللة والصحبة األلفة مبلغ فيهم بلغ اهلوى ألن ذلك كل احلق، رؤية من
 حىت فيها النفخ عن يتوقف وال املريضة، نفوسهم يف حطبها الشيطان يشعل
  .عداء اخللة ومن هجرا الصحبة ومن غربة األخوة من جيعل

 راع بغري باجتهاده وانفرد العلم، أهل عن رأيهب انفصل من كل علة وهذه      
 -اهللا هداه - احلجوري حيىي الشيخ كذلكم مصوب؛ وال مصحح وال هاد، وال
 فضل احلق عن ونأى فأبطل، الباطل يف فاجتهد األنفس، واه وما اهلوى اتبع

                                                        

 293/  1. الصفدية - 1

2- 4/189/190 الفتاوى جمموع 
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 دليال به لنا لكفاية احلجوري ضالالت منمجعته  مما - أيديكم بني وما وأضل،
  .املستقيم الصراط عن وزيغه احلق عن وبعده لهضال على

، وسأذكر بعضها خربا وبعضها إال أن ضالالت احلجوري كثرية جدا      
:      نقدا، ومن أراد أن يعمم بالفائدة فلريجع إىل كتابنا يف نقد ضالالته بعنوان

  .وهو منشور على النت" القول املعترب يف شرح البيان املختصر" 
  :عض ضالالته املشهورةوهذه ب      
  :األخطاء العفدية: أوال       
  .هللا مخسة أصابع فقط: ولهق      
  .االستواء بغري مماسةب قوله      
  .استغاثته بصفة الرمحة      
  .عدم أخذه بقياس األوىل يف الصفات      
  .قوله بتسلسل احلوادث بدون أول      
  .السنة معظمها وحي: قوله      
  .معرفة اهللا يف األصول: حممد عبد الوهاب أخطأ يف قوله: ولهق      

  :األخطاء املنهجية: ثانيا      
  .بعض الصحابة كفروا بعد وفاة النيب: قوله      
  .وكم من طالب الرسول منافقون: قوله      
  .إن اهللا يؤدب رسوله ويصحح خطأه: قوله      
  .إال حبجة سائغةقول النيب ومن دونه ال يقبل : قوله      



     
 

 402 

  .الكتاب والسنة استئناسا بفهم الصحابة: قوله      
  . كتاب وسنة على ما كان عليه الشيخ مقبل:قوله      
  .أهل السنة واجلماعة أقرب الطوائف إىل احلق: قوله      
  . قوله حبمل امل على املفصل يف كالم السين خباصة      
  .كام للمصلحةقوله جبواز الكالم على احل      
  .قوله عن املعاصي أا خترج من السنة      
  .تزكيته لعلي احلليب وحسن مشهور وطعنه يف اجلمعية اإلسالمية      

  
  :خطاء الفقهيةاأل :ثالثا      
  قوله عن آذان عثمان يف من اتبعه أنه مبتدع      
  بولوا عليها: قوله يف قاعدة الشافعي الفقهية      
  .على مذهب القصر بغري مدة مذهب إبليسي شيطاين قوله      
  .قوله على حتريك اإلصبع يف التشهد رقص وفاعله راقص      
  إفتاؤه جبواز الصالة على أوالد املشركني      
  . قوله جبواز وطء املرن لألمة املرهونة      

خطاء السلوكيةاأل :رابعا:  
  .ا اكتسبواعلماء الربانيني بغري مقذفه لل      
   .يف اجلامعة اإلسالمية طعنه      
  .بذاءة لسانه، وكثرة فحشه يف كلماته      
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لة فنعرضها على الكتاب الل املبني آخذ من كل باقة مسأولنقد هذا الض      
  .والسنة يف ميزان السلف

  ". السنة معظمها وحي" :قول احلجوري      

 يكن مل نوإ - يعتقد أنه على يدل وحي، معظمها السنة أن القائل قول      
 بوحي، ليس: هذا معظمها من تبقى ما أن - به الظن حلسن وهذا جازما،

 لفظا يشمله ال الشيء ومعظم ،الشيء من األكرب اجلزء على يدل معظم: فلفظ
  . معىن وال

 هذا يشمل ال البياض أن يعين فهذا أبيض، اجلدار معظم: مثال قلنا فإذا      
 آخر لونا وأن بأبيض ليس أصله من تبقى ما أن على يدل وإمنا ية،بالكل اجلدار
  .يالزمه
 هذا يشمل ال الكمال ألن كماله، يف طعن الشيء من اجلزء واستنقاص      

      بوحي ليس منها اًجزء ألن كماهلا وعدم السنة بنقصان نقول وبالتايل الشيء،
  .-اهللا هداه - احلجوري قول حد على -

 البعض وأن. بعض من جزء السنة بعض أن على يدل حلجوريا وقول      
 أيسرمها أمرين بني إذن فهو بوحي؛ ليس الباقي واجلزء وحي، -عنده -األكرب
  .والبهتان الضاللة شديد

  
        اهللا رسول من لغو: السنة معظم من تبقى ما أن: األول األمر فأما      

 أخربنا ما صدق يف صريح طعن وهذا ،اههو من أو -وسلم عليه اهللا صلى -
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 أخرب الذي للقرآن وتكذيب سبحانه، مرسله عن -وسلم عليه اهللا صلى - به
 اهلوى؛ عن ينطق ال وأنه ،وحي -وسلم عليه اهللا صلى -اهللا رسول كالم أن

    .}النجم{) 04(يوحى وحي إِلَّا هو إِنْ )03(الْهوى عنِ ينطق وما: تعاىل قال

 أيب ابن سعيد بن حممد عن ليث حدثنا يونس، حدثنا: أمحد اإلمام قال      
 الَ{ : قال أنه - وسلم عليه اهللا صلى -اهللا رسول عن هريرة أيب عن سعيد

 ينإِ{  :قال اهللا؟ رسول يا تداعبنا فإنك: أصحابه بعض قال ،} قاًح الّإِ ولُقُأَ
  .يوحى وحي هو بل أمري عن أفعله ال: أي.} اقّح الّإِ ولُقُأَ ال

 عن سعيد بن حيىي حدثنا: كذلك - تعاىل اهللا رمحه - أمحد اإلمام وقال      
 عبد عن مالك بن يوسف عن اهللا عبد بن الوليد أخربنا األخنس، بن اهللا عبيد
 اهللا صلى - اهللا رسول من أمسعه شيء كل أكتب كنت: قال عمرو بن اهللا

 تسمعه شيء كل تكتب إنك: فقالوا قريش، فنهتين حفظه، أريد -وسلم عليه
 - وسلم عليه اهللا صلى -اهللا ورسول ،- وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول من

 - اهللا لرسول ذلك فذكرت الكتاب، عن فأمسكت الغضب، يف يتكلم بشر
 الّإِ ينم جرخ ما هديبِ سيفْن ذيالّ وفَ ،بتكْأُ{ :فقال -وسلم عليه اهللا صلى

  .بالوحي إال قأنط ال: أي }.قاحلْ
 بعض علَينا تقَولَ ولَو )43( الْعالَمني رب من ترتِيلٌ: تعاىل وقال      

 منكُم فَما )46( الْوتني منه لَقَطَعنا ثُم )45( بِالْيمنيِ منه ََألخذْنا )44(  الْأَقَاوِيلِ
نم دأَح هنع اجِزِين47( ح( ِإوهةٌ نرذْكلَت نيقتلِّلْم )ا )48إِنو لَمعنكُم أَنَّ لَنم 

كَذِّبِنياحلاقة{. )49( م{.  
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 هلذه شرحه يف -اهللا رمحه -السعدي الرمحن عبد العالمة الشيخ قال      
  :املباركات اآليات
 عقوبة،بال لعاجله اهللا، على لوتقَ -وكال حاشا - الرسول أن قدر فلو"       

  .قدير شيء كل على حكيم، ألنه مقتدر، عزيز أخذ وأخذه
  ... عليه، الكاذب ميهل ال أن تقتضي فحكمته      
 باملعجزات، رسوله أيد قد اهللا كان فإن:" - اهللا رمحه - قال أن إىل      

 من ومكنه أعدائه، على ونصره نات،يالب باآليات به جاء ما صدق على وبرهن
  .رسالته على منه شهادة أكرب فهو نواصيهم،

 امتنع ما أهلكه، لو: أي: )47( حاجِزِين عنه أَحد من منكُم فَما: وقوله      
  1 اهـ"اهللا عذاب من مينعه أن أحد قدر وال بنفسه، هو
  

 قرآنا -الوحي ترتيل أي: )43( الْعالَمني رب من ترتِيلٌ: تعاىل وقال      
 آيات ففي كله وحي أا السنة دليل وأما العاملني، رب من هو -وسنة

 للناسِ لتبين الذِّكْر إِلَيك وأَنزلْنا :تعاىل قوله األمثلة سبيل على منها كثريات
  .}44/النحل{ يتفَكَّرونَ ولَعلَّهم إِلَيهِم نزلَ ما

 الْكتابِ من علَيكُم أَنزلَ وما علَيكُم اللّه نِعمت واذْكُرواْ: تعاىل وقوله      
ةكْمالْحظُكُم وعي قُواْ بِهاتو واْ اللّهلَماعأَنَّ و ٍء بِكُلِّ اللّهيش يملع 

  }231/البقرة{
                                                        

 .846: ص.الرمحن الكرمي تيسري - 1
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 إِنَّ والْحكْمة اللَّه آيات من بيوتكُن في يتلَى ما واذْكُرنَ :تعاىل وقوله      
يفًا كَانَ اللَّها لَطبِريالبينات اآليات من ذلك غري إىل... }34/األحزاب{ خ.  

 الصالة عليه - قوله فمنه - وسلم عليه اهللا صلى -الرسول كالم يف وأما      
 الْقُرآنَ أُوتيت إِني أَلَا معه، ومثْلَه الْكتاب أُوتيت إِني أَلَا {: - والسالم

موثْلَه ،هعأَلَا م كوشلٌ يجثَنِي رنا يانعبلَى شع هقُولُ أَرِيكَتي:  كُملَيع 
،آنا بِالْقُرفَم متدجو يهف نلَالٍ مح ،لُّوها فَأَحمو متدجو يهف نامٍ مرح 
،وهمرلُّ لَا أَلَا فَححي لَكُم مارِ لَحمالْ الْح،يللَا أَهي كُلُّ وابٍ ذن نم 
 نزلَ ومن صاحبها، عنها يستغنِي أَنْ إِلَّا معاهد مالِ من لُقَطَةٌ ولَا أَلَا السباعِ،

 بِمثْلِ يعقبوهم أَنْ فَلَهم يقْروهم، لَم فَإِنْ يقْروهم، أَنْ فَعلَيهِم بِقَومٍ،
قماهنِ أمحد رواه { .}.رامِ عقْدنِ الْمي بدعم كَرِب يدنعنه اهللا رضي -الْك -.{  
  

      مرولُ حسوسلم وآله عليه اهللا صلى - اِهللا ر- موي ربياَء، خيأَش قَالَ ثُم: 
} كوشي كُمدنِي أَنْ أَحكَذِّبي وهئٌ وكتلَى مأَرِيكَ عهثُ تدحي، ييثدبِح 

 وما استحلَلْناه، حلَالٍ من فيه وجدنا فَما اِهللا، كتاب وبينكُم بيننا  فَيقُولُ
 عليه اهللا صلى ِ-اهللا رسولُ حرم ما وإِنَّ أَلَا حرمناه، حرامٍ من فيه وجدنا

  . } .اُهللا رمح ما مثْلُ -وسلم وآله
  } 163:املشكاة: يف كما صحيح وهو ماجه، وابن ، الترمذي ورواه{       

             
 كما - وحكمة، قرآن وسنة، قرآن: نوعان الرتول حيث من الوحي      
  :أنواع فثالثة النوع حيث من وأما ،- السابقات اآليات خالل من بينت
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 لفظا اهللا عند من خملوق، غري اهللا كالم وهو ايد القرآن: األول النوع      
 لَّا )78( مكْنون كتابٍ في )77( كَرِمي لَقُرآنٌ إِنه :تعاىل قال به؛ ويتعبد ومعنا،
هسمونَ إِلَّا يرطَه79( الْم( ٌرتِيلن تم بر نيالَمالْع )الواقعة{ ). 80{  
 ترتِيالً ونزلْناه مكْث علَى الناسِ علَى لتقْرأَه قْناهفَر وقُرآناً :تعاىل وقوله      

  .}106/اإلسراء{
واتلُ ما أُوحي إِلَيك من كتابِ ربك لَا مبدلَ لكَلماته  :وقوله تعاىل      

  .}27/الكهف{ولَن تجِد من دونِه ملْتحدا 

كذلك منه  -، وهو كالم اهللا غري خملوقديث القدسياحل: النوع الثاين      
ترتيال، بل يعمل به مجلة  ال صالة وال سبحانه لفظا ومعنا، ولكن ال يتعبد به

  .وتفصيال

صلى اهللا  -احلديث الشريف الذي صح عن رسول اهللا: النوع الثالث      
أغلبه من  ، معناه كله من عند اهللا، واللفظ-آحادا كان أم متواترا -عليه وسلم
إما بلفظ الرسول         : ، بلغ إلينا من لفظني-صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا

  .حرفا حرفا، وإما بلفظ الراوي عنه - صلى اهللا عليه وسلم -

  : -اهللا حفظه - الفوزان فوزان بن صاحل الشيخ فضيلة العالمة قال      
 اهللا صلى -اهللا رسول يرويها اليت األحاديث هي القدسية األحاديث"       
 السنة من قسم وهي ومعىن، لفظاً -وجل عز - ربه عن -وسلم وآله عليه

 ا تكلم -وعال جلّ -اهللا وأن ،- وجل عز -اهللا إىل نسبتها ميزة هلا املطهرة
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 بقية أما. للناس ليبلغها - وسلم وآله عليه اهللا صلى -رسوله إىل وأوحاها
 من ومعناها - وسلم وآله عليه اهللا ىصل -الرسول كالم من فلفظها األحاديث

   1اهـ...وحي كلها السنة ألن ؛-وجل عز -اهللا عند
 

  : -اهللا حفظه - العباد احملسن عبد احملدث العالمة الشيخ وقال      
 الصالة عليه -نبيه إىل اهللا أوحاها -وجل عز -اهللا من وحي السنة"       

   2اهـ."وحي كلها فهي ،- والسالم

يف جمملها ال تنفصل عن القرآن أمرا ويا، إتيانا وتركا، فقد  والسنة      
حرمت السنة مثلما حرم القرآن، وأحلت مثلما أحل القرآن، وأوجبت مثلما 

  .أوجب القرآن

  :-اهللا رمحه - اجلوزية قيم ابن قال      
  :أوجه ثالثة على القرآن مع والسنة"       

  .القرآن يف ملا موافقة تكون أن      
  .القرآن أمجله ملا ومبينة مفصلة تكون أن      

  .اهـ"يوجبه أو القرآن حيرمه مل ملا وموجبة حمرمة تكون أن      
  .القرآن يرخصه مل ملا مرخصة تكون أن: الرابع وأضيف      

                                                        

 )7-6: ( ص.اجلوامع القدسية األحاديث من الالمع الضياء مقدمة - 1

  .2791:حديث. داود أيب لسنن شرحه - 2
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 جهال إما -السنة يف يطعن أنه يرى ،-فيه تمعن إذا -احلجوري وقول      
 قول وهو ا، جاءنا من خرب وصحة دينهم يف اسالن ليشكك -تعمدا وإما منه

 على التقول من نفسه ومينع اهللا، إىل ويتوب عنه يرجع أن عليه قبيح، رديء
  .باإلمث العزة تأخذه وال. -وسلم عليه اهللا صلى -ورسوله اهللا

           به أخربنا من تقَولَه: السنة معظم من تبقى ما أن: الثاين األمر وأما      
 عنهم اهللا رضي - العدول يف جلي صريح طعن وهذا ؛-الصحابة وهم -

 اهللا صلى -اهللا رسول عن وكبرية صغرية كل لنا نقلوا الذين وهم ،-أمجعني
 به أُرسل من يف وطعن الشرع يف طعن الصحابة يف والطعن ،- وسلم عليه

 يف لٌدوع اإلنكار، يف تبثَ عدل، كلهم فالصحابة أَرسله؛ من يف وطعن
 رضوان -واتبعوا وعاشروا عاصروا من خري عن اإلخبار يف قدوص اإلقرار،

 وعلى علينا اهللا شهود وهم باحلق، اهللا على شهودنا وهم ،-مجيعا عليهم اهللا
 شهادته -وسلم عليه اهللا صلى - املصطفى قول من ثبت وقد. باحلق الناس
  .األخبار بذلك تواترت كما األرض يف اهللا شهود أم على

        
  :- اهللا رمحه - الرازي زرعة أبو اإلمام قال      
 علَيه اُهللا صلَّى -اهللا رسول أصحاب من أحداً ينتقص الرجلَ رأيت إذا"       
لَّمسه فاعلم - و؛ أنلَّى - اهللا رسول أنَّ وذلك زنديقاُهللا ص هلَيع لَّمسعندنا -و 

والقرآن حق ،ما حقى وإنالقرآنَ هذا إلينا أد والسنن اهللا رسول أصحاب - 
 الكتاب ليبطلوا شهودنا جيرحوا أن يريدون وإنما -وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى
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  1 اهـ"زنادقةٌ وهم أوىل م واجلرح والسنة،
  

  :-اهللا رمحه - الرازي حامت أيب بن الرمحن عبد ابن اإلمام وقال      
 شهدوا الذين فهم -وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى -اهللا رسول بأصحا فأما"       
وعرفوا والترتيلَ، الوحي اهللا اختارهم الذين وهم والتأويلَ، التفسري- عز 
 حقِّه، وإظهارِ دينه وإقامة ونصرته - وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى - نبيه لصحبة -وجلَّ

 علَيه اُهللا صلَّى -عنه فحفظوا وقدوةً، أعالماً لنا وجعلهم صحابةً، له فرضيهم
لَّمساهللا عن بلَّغهم ما - و- وما ،-وجلَّ عز وندب وقضى وحكم وشرع سن 
 اهللا أمر وعلموا الدين، يف ففقهوا وأتقنوه، ووعوه وأدب، وحظر وى وأمر
 تفسري منه ومشاهدم -موسلَّ علَيه اُهللا صلَّى -اهللا رسول مبعاينة ومراده ويه

 مبا -وجلَّ عز -اهللا فشرفهم عنه، واستنباطهم منه وتلقّفهم وتأويله، الكتاب
ناهم وضعه من به وأكرمهم عليهم مقال أن إىل ،...القدوة موضع إي ... :

 .والسنة الكتاب ونقلةَ الدين وحجج اهلدى وأئمةَ األمة عدولَ فكانوا
 منهاجهم على واجلري ديهم التمسك إىل - وجلَّ عز -اهللا وندب      

 تبين ما بعد من الرسولَ يشاققِ ومن :فقال م، واالقتداء لسبيلهم والسلوك
ى لَهدالْه بِعتيو ربِيلِ غَيس نِنيمؤالْم لِّهوا نلَّى مو115/النساء{ ...ت{ 

 يف عنه التبليغ على حض قد -  وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى -  نبِيال ووجدنا      
 رضَن {:فقال هلم دعا أن منها فيها، أصحابه خياطب ووجدناه كثرية، أخبار

                                                        

 البغدادي للخطيب) 49:ص( الكفاية: كتاب - 1    
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 اُهللا صلَّى -وقال ،}رهيغَ هابلِّغي ىحت عاهاوو هاظَفحفَ يتقالَم عمس أًرما اُهللا
هلَيلَّ عسولْفَ{ :خطبته يف - ميلِّغب اهالشد مكُنالْ مغائي بلِّغوا {:وقال ،}بعن 

لَوو ةً،آي وثواحد عن إِ ينبرائيلَس الو حرج { 

 والثغور، واألمصار النواحي يف - عنهم اهللا رضي -الصحابةُ تفرقت مثَّ      
 منهم واحد كلُّ فبثَّ واألحكام، ضاءوالق واإلمارة واملغازي البلدان فتوح ويف
 علَيه اُهللا صلَّى - اهللا رسول عن وحفظه وعاه ما به هو الذي وبالبلد ناحيته يف

لَّمساهللا حبكم وحكموا ،- و- ما على األمور وأمضوا - وجلَّ عز رسول سن 
 جواب من حضرهم امم عنه سئلوا فيما وأفتوا ،-وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى -اهللا

 أنفسهم وجردوا املسائل، من نظائرها عن -وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى -اهللا رسول
 الفرائض الناس لتعليم امسه، تقدس اهللا إىل والقربة النية حسن تقدمة مع

 اهللا رضوانُ - وجلَّ عز -اهللا قبضهم حتى واحلرام، واحلالل والسنن واألحكام
  1اهـ"أمجعني عليهم تهورمح ومغفرته

إثباتا للقول فحسب، ولست يف جمال ذكر فضائل  -أكتفي ذا      
  .، وإمنا يتطلب املقام ذكر املقال-رضوان اهللا عليهم - الصحابة

  
  :احلجوري قول      
  .-وسلم عليه اهللا صلى -"النيب موت بعد كفروا الصحابة بعض"       
      :قلت       

                                                        

  1/87: والتعديل اجلرح - 1
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  :كذلك قال بل وادعى قال ما سبفح هذا وليس      
   " -وسلم عليه اهللا صلى -النيب أصحاب يف كانت اإلرجاء ظاهرة"      
 شرب عندما مظعون بن عثمان هو باإلرجاء قال من أول أن:" وقال      
  ."-اهللا رمحه -تيمية ابن إىل القول هذا ونسب. اخلمر
 أمري قتل يف ركواشا -عنهم اهللا رضي -الصحابة بعض أن :"وقال      

  .-عنه اهللا رضي - عثمان املؤمنني
  1 "مصيبة عليهم اهللا فسلط مرتني اهللا عصوا بدر أصحاب أن :"وقال      

  : فبسم اهللا أقول      
اللسان، فالكالم أسري عند صاحب اللسان، : إن أحق شيء بدوام حبس      

  .األسري طليقا والطليق أسريا أصبحفإذا خرج الكالم 
للَّه علَيه صلَّى ا -عن رسولِ اللَّه -رضي اهللا عنه - هريرةَ عن أَبِيف      

لَّمسقَالَ - و:} تمصيل ا أَوريقُلْ خرِ فَلْيمِ الْآخوالْيو بِاللَّه نمؤكَانَ ي نم {. 
 ) روى البخاري  ومسلم{ 

  
  : -رمحه اهللا -النووياإلمام قال       

                                                        

 املسألة، وتكرار املادة طول خشية ذكرها عن الصفح ضربنا غريها أقوال وله - 1
 .كتبنا مبا واكتفينا
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      اهنعثَاب : مقَّقًا يحا مريخ كَلَّم بِهتا يكَلَّم فَإِنْ كَانَ متأَنْ ي ادإِذَا أَر هأَن
هلَيع، كَلَّمتا فَلْيوبدنم ا أَواجِبو .هلَيثَاب عر ييخ هأَن ر لَهظْهي إِنْ لَمِسك  ،ومفَلْي

                           .     . ظَهر لَه أَنه حرام أَو مكْروه أَو مباح مستوِي الطَّرفَينِعن الْكَلَام سواء 
       هناك عسا إِلَى اِإلموبدنم هكرا بِتورأْماح مبكُون الْكَلَام الْمذَا يلَى هفَع

اره إِلَى الْمجِرنا نافَةً مخوه مكْرالْم م أَورح . ا أَورية كَثادي الْعقَع فذَا يهو
  اهـ"... ما يلْفظُ من قَولٍ إِال لَديه رقيب عتيد : وقَد قَالَ اللَّه تعالَى. غَالبا 
  :- رمحه اهللا -اِإلمام الشافعي وقال      

إِنْ و ،فَإِنْ ظَهر لَه أَنه ال ضرر علَيه تكَلَّم ؛م فَلْيفَكِّرإِذَا أَراد أَنْ يتكَلَّ "      
يهف لَه رك ظَهسأَم يهف كش ر أَوراهـ  ض.  

  
 موت بعد كفروا -عنهم اهللا رضي -الصحابة بعضفقول احلجوري أن       
 للصحابة يعلم مل من إال به يقول ال منحط قول -وسلم عليه اهللا صلى - النيب

 جهله، وعظم علمه، قل من إال به يقول ال قول تارخيهم، حقيقة أو قدرهم
 شهادة جهل من إال القول ذا يقول ال صدره، بفضلهم وضاق فهمه، واختل

 يقول ال سنته، يف -وسلم عليه اهللا صلى -رسوله وشهادة كتابه يف هلم اهللا
 ال عنه، اخربوا فيما باحلق اتبعهم ومن السلف آثار يدرس مل من إال القول ذا

  .عظمه واإلخوانية التشيع خنر من إال القول ذا يقول
 على األمة إلمجاع خمالف أوال ألنه القبيل، هذا من احلجوري وكالم      
 بالكتاب الثابتة واجلماعة السنة أهل ألصول خمالف وثانيا الصحابة، عدالة

  .-مجيعا عليهم اهللا رضوان -ابةالصح حق يف املتبعة واإلمجاع والسنة
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  :-تعاىل اهللا رمحه - الصالح ابن قال    
 منهم الفنت البس ومن الصحابة، مجيع تعديل على جممعة األمة إن"     

  1اهـ"  اإلمجاع يف م يعتد الذين العلماء بإمجاع فكذلك
 

 كل ليس أنه على يدل" بعض: "قوله... كفروا الصحابة بعض: وقوله      
 يعرف -اهللا هداه -احلجوري أن يوحي وهذا منهم، أفراد بعض بل لصحابةا

      واحلجوري عنهم، اإلخبار ال منهم للتنقيص دقيق وصف وهذا أمساءهم،
 الرجل على إال تتحقق ال الصحايب صفة إطالق أن يعلم -الواسع بعلمه -

 ءهؤال من أن يقصد كان فإن. مؤمنا عليها ومات الصحبة على عاش الذي
 إىل حيتاج فهذا عنه، راض غري - وسلم عليه اهللا صلى -اهللا ورسول مات من

 متنصرا مات الذي جحش بن اهللا عبيد وهو اإلسالم دين بدل كالذي دليل
 عليه اهللا صلى -اهللا لرسول الوحي بعض يكتب كان كالذي أو. باحلبشة
 من نأ نقول أن أبدا يصح وال. قربه ولفضه كافرا ومات ارتد مث - وسلم

 اهللا صلى -النيب واستحل ارتد من الرجال من أن نقول بل ارتد، من الصحابة
 اإلسالم إىل وعادوا عليهم اهللا تاب من منهم لكن دماءهم، - وسلم عليه

  .أحد بعدها منهم يرتد ومل عليها وماتوا الصحبة إليهم وعادت
 قد بعضهم أن من الصحابة عامة ويقصد جممال كالمه كان إن وأما      
 لكالم ناقص لفهم تبعا - وسلم عليه اهللا صلى -الرسول اتوف بعد ارتد

 على يستدلون الذين الروافض قول فهذا -وسلم عليه اهللا صلى - الرسول
                                                        

 . 428/ الصالح ابن مقدمة - 1
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 معانيها أعناق اوول اليت الصحيحة األحاديث هذه ببعض الصحابة يف ادعائهم
أن : ديثاألحا هذه بني ومن. املسلمني وعامة الصحابة مجيع على حلقدهم

تهم فْرذا عى إِت، حبينا أَنا قائم إِذا زمرةٌ {:قال - صلى اهللا عليه وسلم - النيب
إِىل النارِ واِهللا، : ين؟ قالَأَ: هلُم، فَقُلْت: خرج رجلٌ من بيين وبينِهِم فَقالَ

؟ قالَ: قُلْتمهأْنما شإِ: ونهم عوا بدترإِذا ا قَرى، ثُمالْقَه مبارِهلى أَدع كد
: هلُم، فَقُلْت: تهم خرج رجلٌ من بيين وبينِهِم فَقالَفْرذا عى إِت، حزمرةٌ

ارتدوا بعدك على  مهنإِ :وما شأْنهم؟ قالَ: إِىل النارِ واِهللا، قُلْت: ين؟ قالَأَ
  .} معالن لِمه لَثْم الّإِ مهنم صلُخي راهال أَ، فَرِهم الْقَهقَرىأَدبا

  } -رضي اهللا عنه -أيب هريرة عن البخاري رواه {

 - صلى اهللا عليه وسلم -عن النيب - رضي اهللا عنه -أنس ويف رواية عن      
جوا دوين، لَتخا مهتفْرعىت ، حضوححايب الْصأَ نم ي ناسلَع نَّدرِيلَ {: قال

  }.ثوادحري ما أَدال ت: قولُيفَ: حايبصأَ: قولُأَفَ

صلى اهللا  -قال رسول اهللا: قال -عنهمارضي اهللا  -ابن عباس رواية ويف      
 نعيده خلْقٍ أَولَ بدأْنا كَما: مث قرأ، الًرغُ راةًع فاةًح رونَشحتُْ{ :-عليه وسلم

اودا عنلَيا عا إِنكُن نيل104/األنبياء{- فَاع{-. راهيمكْسى إِبي نلُ مثُفَأَو ،م 
يؤجالٍرِبِ ذُخ مأَ نصحايبالْ حايب ذاتمالِ، فَأَقولُ أَصالش ذاتمنيِ وي :

 ما قالَكَ قولُأَ، فَقْتهمبِهم منذُ فارقاعلى أَع يندترزالوا مي ملَ مهنإِ: فَيقالُ
 فَلَما فيهِم دمت ما شهِيدا علَيهِم وكُنت :ميرم نِابعيسى  حالصال دبعالْ

 إِن )117( شهِيد شيٍء كُلِّ علَى وأَنت علَيهِم الرقيب أَنت كُنت توفَّيتنِي
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مهذِّبعت مهفَإِن كادبإِن عو رفغت ملَه كفَإِن أَنت زِيزالْع يمك118( الْح( 

  }رواه البخاري{. }.}املائدة{

صلى اهللا عليه  -قال النيب: قال -رضي اهللا عنه-سهل بن سعد وعن      
إِني فَرطُكُم على الْحوضِ، من مر علَي شرِب، ومن شرِب لَم  {:- وسلم
، زاد }مهنيبين ويب حالُي م، ثُلَيرِدنَّ علَي أَقْوام أَعرِفُهم ويعرِفوين، بداًيظْمأْ أَ

إِنك ال تدري ما أَحدثوا بعدك، : إِنهم مني، فَيقالُ: فَأَقولُ{:أبو سعيد
  }ومسلم رواه البخاري { . }ديعب ريغَ نمقاً لحقاً سحس: فَأَقولُ

وال استثين  - واعتقده يف صدري أن الصحابة كلهم هب شهدأوالذي       
. ليسوا معنني ذه األحاديث كلها، ال من قريب وال من بعيد -منهم أحدا

يف أعظم مقام وأعظم مدح  - وهذا القول يشهد له قول اهللا تعاىل عن الصحابة
 وأَهلَها بِها أَحق وكَانوا لتقْوىا كَلمةَ وأَلْزمهم -وأعظم تزكية وأعظم هدى

، وهذه الشهادة جاءت من عند الذي }26/الفتح{ عليما شيٍء بِكُلِّ اللَّه وكَانَ
يعلم ما يف الصدور وجيزي العباد على ما يف الصدور؛ الصحابة أعلم اخللق 

لعباد ا، وهم بعد األنبياء مبعىن ال اله إال اهللا، وأخلصهم ملقتضاها، وأحق ا
  .-عز وجل -كما قال ربنا -أهلها،

 وهذه بعض أقوال أهل العلم واألئمة يف ما فهموه من أقوال رسول اهللا      
ليتذكرها  - أصلحه اهللا -، أقدمها للشيخ احلجوري- صلى اهللا عليه وسلم -

  .إن نسيها أو يتعلمها إن مل يكن له ا علم
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  :- هللارمحه ا - اإلمام الشاطيب قال      
، "بعدك قد كفروا " :لقال: ؛ ولو كان الكفركدعلوا بدب دقَ: ولقوله"      

إنه : ومن قال تبديل السنة، وهو واقع على أهل البدع،: وأقرب ما حيمل عليه
فذلك غري خارج عن مقصودنا؛ ألن أهل النفاق إمنا أخذوا الشريعة : النفاق

  عها، وهو عني االبتداعتقيةً، ال تعبداً، فوضعوها غري مواض

وجيري هذا ارى كل من اختذ السنة والعمل ا حيلةً وذريعةً إىل نيل       
حطام الدنيا، ال على التعبد ا هللا تعاىل؛ ألنه تبديل هلا، وإخراج هلا عن 

   1اهـ" وضعها الشرعي

   :-رمحه اهللا -قال اإلمام النووي      
أن املراد به أصحاب و ، املراد به على أقوالهذا مما اختلف العلماء يف      

الذين مل خيرجوا  وأصحاب البدع ،الكبائر الذين ماتوا على التوحيداملعاصي و
   2اهـ" ببدعتهم عن اإلسالم

  :-رمحه اهللا -قال اإلمام القرطيب      
فكلُّ من ارتد عن دين اهللا، : - رمحة اهللا عليهم أمجعني -علماؤنا قال"       
فهو من املطرودين عن : هللا، ومل يأذن به احدث فيه ما ال يرضاه اهللاأو أ

                                                        

 .96/ 1" االعتصام  - 1

 137،  136/  3"  شرح مسلم  - 2
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ف مجاعة املسلمني، وفارق من خال: احلوض، املبعدين عنه، وأشدهم طرداً
سبيلهم، كاخلوارج على اختالف فرقها، والروافض على تباين ضالهلا، 

وكذلك الظلمة  ، فهؤالء كلهم مبدلون،واملعتزلة على أصناف أهوائها
، وإذالهلم، واملعلنون ، وقتل أهلهوالظلم، وتطميس احلق، املسرفون يف اجلور

 1 .اهـ" ومجاعة أهل الزيغ  واألهواء  والبدع ،بالكبائر، املستخفون باملعاصي
 الشيخ أُذَكِّر تباعا، الوقت يف واقتصادا دفاعا، الكالم لكثرة وتفاديا      

 عليه اهللا صلى -منه نصحا الكرمي الرسول أقوال ببعض -اهللا هداه -احلجوري
 تكتب أن أهلها حق من واليت طاهرة، آثارية وبأقوال وإنذارا، - وسلم

 منه أغال ال الذي الذهب ومباء اهللا، سبيل يف بدمائنا -جملدام بل -كلمام
  .مجعا منه إلينا أحب وال ماال

        اهللا لرسو قال: قال - عنه اهللا رضي -املزين مغفل بن اهللا عبد عن      
 ال ،حايبصأَ يف اهللا اهللا ،حايبصأَ يف اَهللا اَهللا{ :- وسلم عليه اهللا صلى -
تتخذوهغَ مضاًر بفَ ،ديعمأَ نحبهبِفَ محأَ يبحبهم، ومأَ نبغضهبِفَ مبضيغ 
 ،عاىلتو كبارت اَهللا آذى دقَفَ آذاين نمو ،آذاين دقَفَ مآذاه نمو ،مهضغبأَ
ومفَ اَهللا آذى نيوشنْأَ ك أْيذَخيف والبيهقي  والترمذي، 5/54 أمحد رواه{ .}ه 

 اهـ ") الوجه هذا من إال نعرفه ال غريب حديث هذا:  الترمذي وقال 2/191 الشعب
 
  
  :-تعاىل اهللا رمحه -املناوي قال      
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 اذكروا أو بسوء، تلمزوهم وال فيهم، اهللا اتقوا: أي .حايبصأَ يف اَهللا اَهللا"     
 عن الكف على احلث مبزيد إيذانا وكرره وتوقريهم، تعظيمهم ويف فيهم اهللا

 كما الكالم بقبيح ترموهم هدفا: ضاًرغَ مذوهختت ال. مبنقص هلم التعرض
   1اهـ"  وفايت بعد: أي ديعب .بليغ تشبيه هو بالسهام اهلدف يرمى

 عليه اهللا صلى -اهللا رسول قال: قال -عنهما اهللا رضي -عباس ابن وعن      
     .}عنيمجأَ اسِالنو ةكَالئمالْو اِهللا ةُنعلَ هيلَعفَ حايبصأَ بس من{ :- وسلم

 والقطيعي) 833( السنة يف واخلالل ؛ الدعاء ويف .األوسطو 12/142 الكبري يف الطرباين رواه{ 
 نعيم أبوو ،-عنه اهللا رضي -أنس حديث من 14/241 التاريخ يف واخلطيب ،الفضائل وائدز يف
 يف -اهللا رمحه -األلباين حسنة واحلديث ،-عنهما اهللا رضي -عمر ابن حديث من احللية يف

 .} الصحيحة

  : -تعاىل اهللا رمحه - الطحاوي اإلمام قال      
       "وحنب لَّى -اهللا رسول أصحابُهللا ص هلَيع لَّمسيف نفرط وال -و حب 
أ وال منهم، أحدمن نترب يذكرهم، اخلري وبغري يبغضهم من ونبغض منهم، أحد 
 ونفاق كفر وبغضهم وإحسانٌ، وإميانٌ دين وحبهم خبريٍ، إالَّ نذكرهم وال

  2اهـ"وطغيانٌ

  :- تعاىل اهللا رمحه - أمحد اإلمام وقال      
 -وسلم عليه اهللا صلى -اهللا رسول أصحاب يذكر رجال رأيت إذا"       

                                                        

  . 2/98 القدير فيض - 1
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  1اهـ"  اإلسالم على فامه بسوء

  :كذلك -تعاىل اهللا رمحه -وقال      
 منهم أحد على يطعن وال مساوئهم، من شيئا يذكر أن ألحد جيوز ال"       
 وعقوبته، تأديبه السلطان على وجب فقد ذلك فعل فمن نقص، وال بعيب
 أعاد ثبت وإن منه، قبل تاب فإن ويستتيبه، يعاقبه بل عنه، يعفو نأ له ليس
  2اهـ"  يراجع أو ميوت حىت احلبس وخلده العقوبة، عليه

  :- تعاىل اهللا رمحه -احلارث بن بشر وقال      
 وإن كافر فهو -وسلم عليه اهللا صلى -اهللا رسول أصحاب شتم من"       
  3هـا"  املسلمني من أنه وزعم وصلى صام

  :-تعاىل اهللا رمحه - السرخسي وقال      
" يتب مل إن السيف دواءه لإلسالم، منابذ ملحد فهو فيهم طعن فمن"       
  اهـ

 انتقص ملن -تعاىل اهللا رمحه -السماك بن صبيح بن حممد اإلمام وقال      
  :الصحابة

 وأن ،-السالم عليه -موسى أصحاب يسبون ال اليهود أن علمت"       
                                                        

 1058/ 3 املسلول الصارم 7/1252 لاللكائي االعتقاد أصول شرح - 1

 1/81 العقيدة 3/1057 املسلول الصارم - 2
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 جاهل يا بالك فما ،-السالم عليه -عيسى أصحاب يسبون ال النصارى
 مل أوتيت أين من علمت وقد ؟-وسلم عليه اهللا صلى -حممد أصحاب سببت

 عن شغل ذنبك يف كان ولقد ربك، خلفت ذنبك شغلك لو أما ذنبك يشغلك
 تناولت ملا احملسنني من كنت لو أما احملسنني؟ عن يشغلك مل فكيف املسيئني

 عبت ثَم فمن املسيئني من ولكنك الرامحني، أرحم هلم ولرجوت املسيئني،
 لو -وسلم عليه اهللا صلى -حممد ألصحاب العائب أيها والصاحلني، الشهداء

ارك وأفطرت ليلك، منت ارك وصوم ليلك، قيام من لك خريا لكان مع 
 قيام ال فوحيك - وسلم عليه اهللا صلى -اهللا رسول أصحاب يف قولك سوء
 مل إن البشرى فيه ليس مبا فأبشر األخيار تتناول وأنت ار، صوم وال ليل،
 خلف اخللف وشر باجلاهلني، إال جاهل يا حتتج ومب..  وترى تسمع مما تتب
  1اهـ"  اخللف من ألف من خري السلف من لواحد السلف شتم
  

  :- اهللا رمحه -البغوي اإلمام قال      
 علَيه اُهللا صلَّى - اهللا رسول أصحاب من أحداً يبغض من: مالك قال"       
لَّمسلٌّ عليه قلبه يف وكان - وله فليس غ قولَه قرأ مث املسلمني، فَيِء يف حق 

: قوله إىل} القُرى أَهلِ من رسوله علَى اهللا أَفَاَء ما{: وتعاىل سبحانه
}ينالَّذوا واؤن جم مهدعقُولُ با ونَينبر را اغْفا لَنانِنوِإلخو ينا الَّذقُونبس 

انينتقص رجلٌ يديه بني وذُكر اآلية،} بِاِإلمي لَّى - اهللا رسول أصحاباُهللا ص 
هلَيع لَّمسفقرأ - و اآلية هذه مالك }دمحولُ مساهللا ر ينالَّذو هعاُء مدأَش 
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 الناس من أصبح من: قال مث ،}الْكُفَّار بِهِم ليغيظَ{: قوله إىل }الْكُفَّارِ علَى
 أصابته فقد - وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى -النبِي أصحاب من أحد على غلٌّ قلبه يف

  .1اهـ"اآلية هذه
 

  :-اهللا رمحه- حنبل بن أمحد اإلمام قال      
 - وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى -اهللا ولرس أصحاب حماسن ذكر السنة ومن"       
 رسول أصحاب سب فمن بينهم، جرى الذي عن والكف أمجعني، كلِّهم

 سنةٌ، حبهم رافضي؛ مبتدع فهو منهم واحداً أو -وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى -اهللا
 2.ـاه" لةٌفضي بآثارهم واألخذُ وسيلةٌ، م واالقتداُء قربةٌ، هلم والدعاُء

  :كذلك -اهللا رمحه -وقال      
 منهم أحد على يطعن وال مساوئهم من شيئاً يذكر أن ألحد جيوز ال"       
 عنه يعفو أن له ليس وعقوبته تأديبه السلطان على وجب فقد ذلك فعل فمن
 يف دهوخلَّ العقوبة عليه أعاد يتب لَم وإن منه قبِلَ تاب فإن يستتيبه مثَّ يعاقبه بل

  .هـا"ويراجع يتوب حىت احلبس
  

  :-حفظه اهللا تعاىل - زانالصاحل صاحل الفو مقال اإلما      
  :واجلماعة السنة أهل أعالم ومن"       
 الصحابة، هم ،-وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول ألصحاب حمبتهم      

                                                        

 )1/229( السنة شرح يف - 1

 السنة: كتابه يف قاله - 2



     
 

 423 

 بل ينهم،ب جرى فيما خيوضون وال وحيترموم، م ويقتدون وجيلوم حيبوم
 تسبوا ال {: -وسلم عليه اهللا صلى -بقوله عمال وجيلوم هلم يعتذرون
 مد بلَغَ ما ذَهباً أُحد مثْلَ أَحدكُم اَنفَق لَو بِيده نفْسي فَوالَّذي أَصحايب
مهدال اَحو صيفَهاهللا حفظه -قال أن إىل...}ن-:  
 ألسنتهم وسالمة قلوم سالمة اجلماعةو السنة أهل أصول فمن"       

 منافق، إال الصحابة يبغض ال ؛-وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول ألصحاب
 عليه اهللا صلى -الرسول يبغض كان من إال يبغضهم ال مؤمن، إال حيبهم وال

  ...-وسلم عليه اهللا صلى -الرسول حيب من إال حيبهم وال ،- وسلم
  :-اهللا حفظه -قال مث      

 بصريته، اهللا أعمى من إال -عنهم اهللا رضي - الصحابة يتنقص ذا فمن"       
 عليه اهللا صلى - اهللا لرسول وبغض حقد قلبه يف من إال نفاق، قلبه يف من إال

  1اهـ.وأصحابه - وسلم

أمن املعقول أن يكون مفيت الثقلني الشيخ احلجوري على غري علم  :أقول      
أمن املعقول عامل ! ألقوال الصحيحة الطيبة؟ذا الذي استشهدت به من ا

! إمث اإلرجاء؟ -رضوان اهللا عليهم -وإمام مثل احلجوري يرى يف الصحابة
 -عنه اهللا رضي - مظعون بن عثمان هو باإلرجاء قال من أولويقول أن 

 ظاهرة أن: بالعموم وقال يستح ومل القول عمم مث! اخلمر؟ شرب عندما
  !.؟- مجيعا عنهم اهللا رضي -الصحابة يف كانت اإلرجاء
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 من -األعالم األئمة -اهللا هداه -احلجوري سبق كيف اهللا سبحان      
 املذاهب وأصحاب التابعني وتابعي التابعني من قبلهم نكا وممن مىاالقد

 وفراسته ،احمليط وخياله ،الواسع بعلمه يكتشف أن -احلديث ورواة املشهورة
 ؛األعالم هؤالء ذلك يكتشف ومل رجاءإ مفيه كان الصحابة أن ،ختطئ ال اليت

 اهللا سبحان !هذا من غفلة يف واملسلمون الزمن من مضت قرنا عشر أربعة
 خربناوأ ،عنهم اهللا رضي من على وقلمه بلسانه احلجوري يتطاول كيف
 األمن هلم وأن ،املستقيم اهلدى على كانوا وأم عنه، وبرضاهم ،عنهم برضاه
  .مهتدون وهم
 التوحيد على كانوا أم - احملفوظ كتابه يف -مجيعا هلم يشهد تعاىل اهللا      

 وكَانوا التقْوى كَلمةَ وأَلْزمهم: سبحانه قالف الصحيحة، والعقيدة اخلالص
قا أَحا بِهلَهأَهكَانَ وو ٍء بِكُلِّ اللَّهيا شيمل26/الفتح{ ع{.  
  
  : - هللا رمحه - السختياين أيوب قال   
 له يقال هاشم بين من املدينة أهل من رجل باإلرجاء قال من أول إن"   

   1اهـ"احلسن

  : -اهللا رمحه -قتادة اإلمام وقال      
  }وغريه الاللكائي رواه{ ). األشعث ابن فتنة بعد اإلرجاء حدث إمنا"       
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  :- اهللا رمحه - تيمية ابن اإلسالم شيخ قال      
          النيب على الكذب تعمد من احلمد وهللا فيهم يعرف فلم الصحابة أما"       
 املعروفة البدع أهل من كان من فيه يعرف مل كما ،-وسلم عليه اهللا صلى -

    هؤالء من أحد منهم يعرف فلم واملرجئة، والقدرية والرافضة اخلوارج كبدع
  1اهـ"الفرق

  :كذلك -اهللا رمحه -وقال      
 من فيهم يظهر مل له وأطوعهم بدينه الناس أعلم أصحابه كان وملا"        

 من يعرف فلم غريها، وال القبور أمر يف ال بعدهم من يف ظهر ما البدع
 وإن ،- وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول على الكذب يتعمد كان من الصحابة

 الكذب تعمد من فيه اهللا عصمهم مما الباب هذا لكن ذنوب له من فيهم كان
 والروافض اخلوارج بدعة مثل املشهورة الظاهرة البدع وكذلك نبيهم على

 النقول بل ذلك من شيء الصحابة من أحد عن يعرف مل واملرجئة والقدرية
  . 2اهـ"والسنة للكتاب موافقتهم على تدل عليهم الثابتة

                 
 بعد اخللق خري قذفو الطعن يف -اهللا أصلحه - احلجوري اجتهد لقد      

 حممد القطيب املبتدع بقول قال أنه حىت الطعونات، هذه عنه وتواترت األنبياء،
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 بعض قتله يف شارك -عنه اهللا رضي - عفان بن عثمان أن:  1حسان بن

 أمري مقتل يف يشارك مل الصحابة من أحدا بأن تعاىل اهللا أدين وأنا الصحابة؛
 واحد صحايب يبق مل بل ،- وأرضاه عنه اهللا رضي -عفان بن عثمان املؤمنني

 رضي - عثمان املؤمنني أمري على وكمدا حزنا نفسه وتقطعت إال مبقتله مسع
 يف سببا دمه أصبح حىت منه، للقصاص قاتله طلب يف وسعى - وأرضاه عنه اهللا

  .- أمجعني عليهم اهللا رضوان -الصحابة اقتتال
  
  :          - اهللا رمحه -اإلسالم شيخ وقال   
 أمر وال قتل ال عثمان دم يف منهم واحد يدخل مل املسلمني خيار إن"    
 وأهل القبائل أوباش من األرض يف املفسدين من طائفة قتله وإمنا بقتله
  2اهـ"الفنت

  :-اهللا رمحه - العريب ابن قال       
 اهللا ليقضي مظلوما قتل - عنه اهللا رضي عثمان يعين - إمامته تصح وملا"       
 دعا وال فتنة إىل سعى وال عسكرا جيش وال حربا نصب ما  مفعوال انك أمرا

                                                        

 وطعنه عفان بن عثمان فوق ركب اخلزاعي احلمق بن عامر إن: املبتدع القطيب هذا قال -  1
 اهللا رضي -الصحايب هذا بلعن القطيب هذا قام مث. ووو يل هوهذ هللا هذه وقال كثرية طعنات

 الصحايب هلذا البخاري اإلمام روى وقد لدروسه؛ املشاهدين من ومرأى مسمع على -عنه
 .-وسلم عليه اهللا صلى -اهللا رسول عن األحاديث بعض

 ) 2/186(  السنة منهاج - 2
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  "...أشكاله من وال أضرابه من هو من نازعه وال حاربه وال بيعة إىل
 حيل سوء أغراض أهل فوجدناهم عليه قام من لنا مسوا وقد" :وقال       

   1اهـ"وبينها بينهم

  : - تعاىل اهللا رمحه - وقال       
 روي ما أشبه فهذا مصر أهل من أعالج إال أحد قتله ما أنه يرو وقد"       

 مل الصحابة من أحدا أن احلق سبيل سلوك املسألة وبأصل يتبني وبه الباب يف
  .2اهـ"عنه قعد وال عليه يسعى

  :-اهللا رمحه -العسقالين حجر ابن احلافظ قال      
 الصحابة نم أحد على الطعن منع وجوب على السنة أهلُ واتفق"       

 تلك يف يقاتلوا لَم ألنهم منهم؛ احملق عرف ولو حروبٍ من هلم وقع ما بسبب
 ثبت بل االجتهاد يف املخطئ عن تعاىل اهللا عفا وقد اجتهاد عن إالَّ احلروب

  .3اهـ"أجرين يؤجر املصيب وأنَّ واحداً أجراً يؤجر أنه
  

 :-اهللا هرمح -العامري بكر أيب بن حيىي الشيخ قال      
 التشاجر من بينهم صدر فيما الصحابة مساحمة متدينٍ صينٍ لكلِّ وينبغي"     

 ما إمجاع صحة وتسليم هلم احلسنة املخارج وطلب خمطئهم عن واالعتذار

                                                        

 )72(  صفحة القواصم من العواصم - 1

 )143 -142(  صفحة: قالساب املصدر - 2

 ) 13/34( الباري فتح - 3
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 يرى ال ما يرى واحلاضر باحلال، أعلم فهم علموه، ما على عليه أمجعوا
،العارفني وطريقةُ الغائب املنافقني وطريقةُ املعائب، عن االعتذار عاملثالب، تتب 

 بصحابة الظن فكيف املسلمني عورات ستر الدين طريقة من الالَّزم كان وإذا
 نم داًحأَ بواست ال{:- وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى - قوله اعتبار مع النبيني خامت

 طريقةُ هذه}نيهعي ال ما كُهرت ِءرمالْ المِسإِ حسنِ نم{: وقوله ،}حايبصأَ
  1اهـ"وتلف مهاوٍ سواها وما السلف صلحاء

  
 : -تعاىل اهللا رمحه - تيمية ابن اإلسالم شيخ قال      
 ألصحاب وألسنتهم قلوم سالمة: واجلماعة السنة أهل أصول ومن"       
 بعدهم نم جاؤوا والَّذين : قوله يف بذلك اهللا وصفهم كما اهللا رسول

 قُلُوبِنا في تجعلْ ولَا بِالْإِميان سبقُونا الَّذين ولإِخوانِنا لَنا اغْفر ربنا يقُولُونَ
     اهللا رسول وطاعة ،}10/احلشر{ رحيم رؤوف إِنك ربنا آمنوا لِّلَّذين غلا
 ولَ هديبِ سيفْن لذياّوفَ حايبصأَ وابست ال{ :قوله يف -وسلم عليه اهللا صلى -
 متفق{ .}هصيفَن الو مهدحأَ مد غَلَب ما باًهذَ حدأُ لَثْم مكُدحأَ قفَنأَ

  2اهـ"}عليه
  

 :-اهللا رمحه -احلنفي العز أيب ابن اإلمام قال      

                                                        

 ) 311:ص( الصحابة من الصحيحني يف روايةٌ له من يف املستطابة الرياض  - 1

 )152/  3" (  الفتاوى جمموع " - 2
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 أولياء وسادات ملؤمننيا خيار على غلٌّ قلبه يف يكون ممن أضلُّ فمن"      
 من لليهود قيل خبصلة، والنصارى اليهود فضلهم قد بل النبيني، بعد تعاىل اهللا

قالوا ملَّتكم؟ أهل خري :أهل خري من: للنصارى وقيل موسى، أصحاب 
: فقالوا ملَّتكم؟ أهل شر من: للرافضة وقيل عيسى، أصحاب: فقالوا ملَّتكم؟

وهم وفيمن القليل، إالَّ منهم ثنوايست ومل حممد، أصحابن خري هو من سبمم 
  .1اهـ"مضاعفة بأضعاف استثنوهم

  
  :  - اهللا رمحه - نعيم أبو وقال      
 وذكر وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب ذكر عن فاإلمساك"       

 من الوجوه، أمجل إىل أمورهم وصرف ومناقبهم، حماسنهم ونشر زللهم،
: بقوله -وجل عز -اهللا مدحهم الذين بإحسان، هلم املتبعني ملؤمننيا أمارات
ينالَّذاُءوا وج نم مهدعقُولُونَ با ينبر را اغْفا لَنانِنوِإلخو ينا الَّذقُونبس 
ان08.احلشر{ بِاِإلمي{. 
  :-أيضاً اهللا رمحه -وقال      
 باإلمساك أمروا وإمنا وفضائلهم، حماسنهم ذكر عن باإلمساك يأمرهم مل"      

   2اهـ" الوجدة وعارض الغضب ثورة يف منهم يفرط وما أفعاهلم ذكر عن

والنيل من كرامتهم، والكذب عليهم  وتتابع طعن احلجوري يف الصحابة      
                                                        

 )469:ص( الطحاوية شرح يف قال - 1

 .347: ص. اإلمامة - 2
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إن اهللا سلط على : يف أكثر من موضع، وامهم باملعاصي بالعموم، وقال
  .ملعصيتهم هللا مرتنيالبدريني منهم مصيبة 

إن الذي دفع باحلجوري أن يقول هذا البهتان كون الصحابة أم هزموا       
فسلط اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم - ميدانيا يف أُحد ألم عصوا رسول اهللا

عليهم خالد بن الوليد فهلكهم وهزمهم، وهذا البهتان يقوله كل منحرف 
لسرية، جهلة يف الفقه، جهلة يف كل أمور وخمالف ومبتدع، وهؤالء جهلة يف ا

 يجعلَ ولَن: الدين؛ أمل ير احلجوري وهؤالء أن اهللا قد كذم يف كتابه فقال
اللّه رِينلْكَافلَى لع نِنيمؤبِيالً الْم؟ فكيف يسلطهم على .}141/النساء{ س

  !أصحاب بدر؟
بل كان ذلك ألمرين هزمية الصحابة يف أحد مل تكن هزمية أبدا،        

تنبيه بعض الصحابة من أصحاب الرماية أن خمالفة الرسول     : األول: عظيمني
أال يبقى : تسببت هلم يف ظهور العدو؛ واألمر الثاين - صلى اهللا عليه وسلم -

يف دائرة اإلسالم إال املؤمنون حقا، فلو انتصر املسلمون يف أُحد كما انتصروا 
مشركوهم ومنافقوهم من  -يف اجلزيرة لدخل كل الناسيف بدر، وانتشر اخلرب 

يف دين اإلسالم خوفا من سيف حممد وأصحابه، لكن اهللا تعاىل أراد  -القبائل
 - أن مييز اخلبيث من الطيب، فخرج من اإلسالم كل منافق كان خياف حممد

، ومل يبق إال األطهار األخيار املخلصون، الذين نصر اهللا - صلى اهللا عليه وسلم
 أَنتم مآ علَى الْمؤمنِني ليذَر اللّه كَانَ ما :قال تعاىل.م دينه، وأمت م كلمته

هلَيع ىتح يزمبِيثَ يالْخ نبِ ما الطَّيمكَانَ و اللّه كُمعطْليلَى لبِ عيالْغ 
نلَكو بِي اللّهتجن يم هلسن راء مشي نواْفَآم بِاللّه هلسرإِن وواْ ونمؤقُواْ تتتو 
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فَلَكُم رأَج يمظ179/عمران آل{ ع{  
                

إن اهللا سلط على : مث يأيت احلجوري ومن على شاكلته ويقول قولته      
  !!أصحاب بدر مصيبة ألم عصوا اهللا مرتني

صلى اهللا عليه  - رب بذلك رسول اهللاأهل بدر غفر اهللا هلم مجيعا، وقد أخ      
 يدرِيك ماو{:- رضي اهللا عنه وأرضاه -حني قال لعمر بن اخلطاب - وسلم

 .          }مكُلَ ترفَغَ دقَفَ متئْش ما والُماع الَقَفَ رٍدب لِهأَ لىع علَاطَّ اَهللا لَّعلَ
        } رواه مسلم{ 

                
؛ قد رضي اهللا عنهم مجيعا ورضوا عنه سبحانه، وأنزل بذلك والصحابة      

قرآنا يتلى إىل يوم القيامة، وقد شرف اهللا قدرهم وعال شام ورفع هلم 
 والَّذين واَألنصارِ الْمهاجِرِين من اَألولُونَ والسابِقُونَ :ذكرهم، فقال سبحانه

 تجرِي جنات لَهم وأَعد عنه ورضواْ عنهم اللّه رضي بِإِحسان اتبعوهم
  .}100/التوبة{ الْعظيم الْفَوز ذَلك أَبدا فيها خالدين اَألنهار تحتها
نقد احلجوري يطول لطول ضالالته، لذلك أتوقف عند هذا احلد، ومن       

نقط اليت ذكرا آنفا، فعليه أراد أن يبحث أكثر ويستوثق أكثر من حيث ال
ليكون للقارئ " القول املعترب يف شرح البيان املختصر" بالرجوع إىل كتابنا 

الدعوية الكرمي نبذة مفصلة عن عقيدة ومنهج وسلوك احلجوري يف حياته 
  .مجيع التكالن خاصة، واهللا املوفق وعليه
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 هالأقوعية املتلون، ا أجد وصفا دقيقا لوجدي غنيم، ألنه الداحلقيقة اليف       
البد من حتقيق كتاب اهللا وسنة رسوله : نه سلفي، حيث يقولأ النظرية توحي

وهذا كالم يقوله حىت املتصوفة وأصحاب التبليغ " على منهج السلف الصاحل
ري، وسيبقى علما نظريا ال غ، -كل يدعي الوصل بليلى-اخلوارج واإلخوان،و
قاييس، عند حتقيق املسألة جند أن وجدي غنيم رجل إرهايب تكفريي بكل امل إذ

فال  ،، حبيث خيفي وجهه احلقيقي بني اجلد واهلزلوجتده مهرجا يف كل مواعظه
وضحكت ملا حيويه من  إالتعرف له وصفا حقيقيا؛ أنا ما مسعت منه درسا 

ويه من بدع حيبت ملا وغض إالنكت وسخريات، وما مسعت منه درسا 
  .وكفريات؛ إنه الوجه املقنع

يف احلقيقة وجدي غنيم رجل كثر الفحش على لسانه، ال يطلق العبارة إال       
تسمعه وهو يعظ الناس، وال  األسرة حني مع وفيها ما خيجلك من اجللوس
وهو يذكر  إالنكت خمزية، وال جتد له درسا  أويوجد له موعظة بغري قصص 

جتولت قليال على النت حيث  وإذا، واأللفاظالعبارات  شنعبأاحلكام ويصفهم 
 اضحك: إالدروس وجدي غنيم حتتار من العناوين اليت تدل عليه، ال جتد منها 

مع وجدي غنيم؛ وجدي غنيم بتونس نكتة البخيل؛ اضحك مع الشيخ وجدي 
قمة الكوميديا وجدي غنيم؛ مقطع  األبناءتربية دميقراطية بامللوخية؛ غنيم 
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ضحك جدا عن اجلهلة للشيخ وجدي غنيم؛ كوميديا الشيخ وجدي غنيم م
إىل آخر هذه العناوين املخزية اليت ال ...ستضحك من قلبك. الدينية واألفالم

، هم ال حيبون وجدي غنيم وال يقدرونه، على قلة قدر غنيم عند حمبيه إالتدل 
رسول اهللا     بل حيبون فيه رجيه ونكته وضحكه الكثري، وكثرة الضحك ذمه

ألنه مييت القلب، والضحك وإن قل فهو مذموم إن  - صلى اهللا عليه وسلم -
خ والعلماء والدعاة، واملواعظ ترقق شايامل أيديكان يف ساعات طلب العلم بني 

القلوب ال تضحكها وخترجها من دائرة التأدب مع اهللا يف شرعه، واهللا تعاىل 
وأَنتم ) 60(وتضحكُونَ ولَا تبكُونَ  )59(عجبونَ أَفَمن هذَا الْحديث ت :يقول

  .-}النجم{ –) 61(سامدونَ 

 أوالعلم  أهلالفرد من  أكانرجل ثائر على كل فرد، سواء  وجدي غنيم      
البيانات بالتكفري والتضليل  وأرسل، واستهزأخاطب الناس سخر  إذامن العوام، 

رأيت له لناس، وقد اصغرية وكبرية تقع من مسئول عن كل  وكأنهوالتبديع 
خياطب فيه  :مها قمة يف الضالل واجلهل، البيان األول بالصورة والصوتبيانني 

الداعرون  أيها:" هؤالء الضالني من الفنانني والفنانات ويقول بصريح العبارة
مساكني، هم  ، وهؤالءأن يقوم بالنصح بدأ بالفضح بدال..." الداعراتأيتها و

وقد أفىت  -فهم غارقون يف ملذات الدنيا النصيحة ودعوة احلق، إىلالناس  وجأح
فوجدي  !فأنى يرجعون؟ -ن للجنة بابا امسه باب الفناننيهلم عمرو خالد وقال أ

والزمن زمن الفتنة واجلهل وكثرة  ،بطريقته يزيد من نفور الناس عن احلق غنيم
  .فضال عن رعاع اخللق ضلت علماءأالشهوات واستفحال الشبهات اليت 
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هذا  أعدعيفة، فضال عن الض اللبيبةا حيري العقول أما البيان الثاين ففيه م      
وثار أتباعه خواين مرسي من منصب الرئاسة، البيان بعدما أقيل الرئيس اإل

إِنَّ اللّه اشترى : وقام هذا التكفريي ذا البيان يشرح فيه قول اهللا تعاىللنصرته؛ 
 نلُونَ مقْتفَي بِيلِ اللّهي سلُونَ فقَاتةَ ياجلَن مم بِأَنَّ لَهالَهوأَمو مهأَنفُس نِنيمؤالْم

هدهفَى بِعأَو نمو آنالْقُريلِ واِإلجنو اةروي التا فقح هلَيا عدعلُونَ وقْتيو          
                        بِبيعكُم الَّذي بايعتم بِه وذَلك هو الْفَوز الْعظيم  من اللّه فَاستبشرواْ

   .-}111/التوبة{-
رض على قتل الناس بعد استحالل الفتان وهو حي القعدياإلرهايب  هذا قال     

  :ائهم وتكفريهمدم
إِنَّ اللّه تري، سلعة هلا مثن، يبق إنت بتبيع، اهللا يش: إِنَّ اللّه اشترى"       

نِنيمؤالْم نى مرتربنا، البضاعة بتاع  -سبحان اهللا - ن اهللاإ، مع اش إِنَّ اللّه
نِنيمؤالْم نى مرتم اشالَهوأَمو مهن هلم اجلنة،بأ ؟إيه نكسبح ، طيبأَنفُس 

وعدا علَيه حقا في التوراة  ...تلُونَيقَاتلُونَ في سبِيلِ اللّه فَيقْتلُونَ ويقْ
اللّه نم هدهفَى بِعأَو نمو آنالْقُريلِ واِإلجني  ...والَّذ كُمعيواْ بِبرشبتفَاس

م بِهتعايب... يمظالْع زالْفَو وه كذَله، وافتكر يه دييف اآل أنا عاوز بس أقف. و
. لكن دلواقيت احن يف سورة التوبة...نا كنا واقفني عند سورة الصفإن اح

. فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ  .هه. يقَاتلُونَ في سبِيلِ اللّه: ديك ويسبوصوا يف االيه 
فَاستجاب لَهم . ، حتلقيها هي هي يف أواخر سورة آل عمرانيقتلون ويقتلون

يعي الَ أُضأَن مهبضٍ رعن بكُم مضعأُنثَى ب ن ذَكَرٍ أَونكُم ملٍ ماملَ عمع.  
هه خلي ... فَالَّذين هاجرواْ وأُخرِجواْ من ديارِهم وأُوذُواْ في سبِيلي ...هه
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وُألدخلَنهم وقُتلُواْ ُألكَفِّرنَّ عنهم سيئَاتهِم ...قاتلوا وقتلوا... وقَاتلُواْ ... بالك
ارها اَألنهتحن ترِي مجت اتنج.  

مام محزة، سيدنا محزة يف القراءات، بيقرأ اآليتني دول بالتقدمي والتأخري، اإل      
، لْتقْأَإيق أنا ب. يقاتلون يف سبيلي فيقْتلون ويقْتلون بقول إيه؟ اآلية بتقول إيه؟

أُومالْ لو تقرأها بلْ إيه؟ بالتقدمي . مبوت، إموتوينِت األعداء، أبعدين ومبأُ
! طب إزاي؟... تأُبعدين قَتلْ:... ونلُتقْيو. يعين أنا مت: يقْتلُون؟  والتأخري

وما فيها . العمليات االستشهادية...: فكر اكويس!...حد بيقْتلْ بعد ما اميوت؟
 أنايبق .. .فَبمووووت...ناسف أوخبشتفسري غري كده، ليه؟ أنا حبط احلزام ال

لْتقُت ..لْتوبعدما قُت :لْتلُونَ: يبق... قَتقْتدي يف األول.. فَي... قْتيلُونَو :
. يعين ماتوا خالص: يقْتلُون... يقْتلُونَ ويقْتلُون لكن بالعمليات االستشهادية

... ها تفسري غري بالعمليات االستشهاديةواهللا ما في... يقْتلُون أبعدين ملا مات
طبعا أصل دولْ اهللا يقول فيهم ... طبعا...ي البعض ملا يسمع امسها بيترعدلَّإِ

  اهـ"حياة... ولَتجِدنهم أَحرص الناسِ علَى حياة: بسورة البقرة

      ونَمبا فيه ينضح، أنا أقول لك يا غنيم  وٍلْطبعا كل درأْمأَت  بِالْبِر اسالن
إذا كان هذا من الرب ؟ وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ الْكتاب أَفَالَ تعقلُونَ

احلزام الناسف وتفجر نفسك يف عمليه وتلبس  ؟مل ال تفعله أنت،عندك
  .-كما زعمت كذبا على اهللا ورسوله -استشهادية فَتقْتلْ وتقْتلْ

ها القعدي الدجال، أتدفع باملسلمني إىل قتال املسلمني ليترضى عنك يا أي      
اليهود والروافض أيها التكفريي الوقح؟ أهذه هي حرية التعبري اليت تسفك من 
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رواح أن تقول على اهللا ما شئت يا أجهل أجلها الدماء وتزهق يف سبيلها األ
على اهللا وهو  جلرأةالك هذه  أينلك هذا التفسري العظيم؟ من  أينمن ! الناس؟

سمعك ويراك وأنت تلعب بآيات كتابه، وتصرف معين كالمه إىل ما ال ي
  يرضاه سبحانه؟

أف لك وحلزبك وملنهجك، أف لك وألخالقك وأفكارك، أما علمت أن       
؟ أم أن هؤالء ليسوا عندك  1.زوال الدنيا أهون عند اهللا من سفك دم مسلم

  .يها التكفريي القعديأ يف ظنك مبسلمني؟ بل هو كذلك

ن الفلسطينيني وإأسيادك العلماء حرموا هذه العمليات االنتحارية على       
على املسلمني وهم  أنتفكيف حتلها . - اليهود و جهادوه -إليهاكان هلم داع 

                                                        

من  أبو القاسم بن حبيب أخربنا:يف شعب اإلميان قال  البيهقي هذا احلديث ذكره -  1
هشام بن  ثنا عبدان بن حممد بن عيسى املروزي ثنا بن هانئ حممد بن صاحل أصله ثنا

قال : قال الرباء بن عازب عن جماهد عن روح بن جناح ثنا الوليد بن مسلم ثنا عمار
لزوال الدنيا أهون على اهللا عز وجل من سفك دم  {:رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 }من قتل مسلم هلدم الكعبة حجراً حجرا أهون{ :وروي بلفظ. }ري حقمسلم بغ
وله روايات . الطرباين مل أقف عليه ذا اللفظ ولكن روي معناه عند :"السخاوي قال

  رواه النسائي كثرية يعضد بعضها بعضا فترتقي به إىل درجة الصحيح لغريه، ومن ذلك ما
وابن . }ظم عند اهللا من زوال الدنياقدر املؤمن أع {: مرفوعاً بريدة من حديث 

. }لزوال الدنيا أهون عند اهللا من قتل مؤمن بغري حق {:مرفوعاً الرباء من حديث ماجه
  .}امسلم من قتل رجال{ :رفعه مثله لكن قال عبد اهللا بن عمرو من حديث والنسائي 
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إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ فَأَصلحوا بين أَخويكُم : قول اهللا تعاىل أنسيت؟ إخوة
  .-}10/احلجرات{-واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ 

      يا {:فقال الناس خطبحني :يوم النحر - عليه السالم -قول النيب أنسيت 
 بلد :قالوا ؟ ذاه دلَب يأَفَ :قال ،حرام يوم :قالوا ؟ذاه مٍوي يأَ الناس هايأَ

 مكُوالَمأَو مكُماَءد نَّإِفَ :قال ،حرام شهر :قالوا ؟ذاه رٍهش أيفَ :قال ،حرام
أَوعكُراضم لَعكُيم حكَ رامحرمة يوكُمم ذاه يف لَبكُدم ذاه يف شكُرِهم 
اللّ :فقال رأسه رفع مث مرارا فأعادها. اذَههم لْه لَّبغاللَّ ؟تهم لْه لَّبغً؟ت   

 إىل لوصيته إا بيده نفسي الذي فو -عنهما اهللا رضي -عباس ابن قال      
 قابرِ مكُضعب برِضي اراًفَّكُ يدعب واعجِرت ال ،بغائالْ داهالش غلِّبيفَْ ،أمته

برضي اهللا عنهما - عن ابن عباس رواه البخاري يف صحيحه{ .} ضٍع-{ .  

قد حرم الدماء  - عليه وسلم صلى اهللا - أن رسول اهللا كأبلغوأنا         
  .وأنت حتل الدماء واألعراض واألموال. واألعراض واألموال

 فَجزاؤه متعمداً مؤمناً يقْتلْ ومن: تعاىل قوله تفسري عند كثري ابن قال      
منهداً جالا خيهف بغَضو اللَّه هلَيع هنلَعو دأَعو ذَاب لَهيماً اًعظع               

  : -}93 .النساء{-
 ثبت وكما الوجوه، من بوجه أخاه يقتل أنْ ملؤمنٍ ليس: تعاىل اهللا يقول "      

 عليه اهللا صلى - اهللا رسول أنَّ: -رضي اهللا عنه - مسعود ابن عن الصحيحني يف
 سولُر ينأَو اُهللا الّإِ لهإِ ال نْأَ دهشي مٍلسم ئٍرِام مد لُُّحي ال {:قال - وسلم

 قفارِمالْ هدينِل كارِالتو اين،الز بيالثَّو ،سِفْالنبِ سفْالن: الثثَ ىدحإِبِ الّإِ اِهللا
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لْلجماعألحد فليس الثالث هذه من شيء يف وقع إذا مث }البخاري ومسلم{  ،}ة 
   اهـ"نائبه أو إلماما إىل ذلك وإنما  ،يقتله أنْ الرعية آحاد من

  : -رمحه اهللا -أيضا وقال      
 هو الذي العظيم الذنب هذا تعاطى ملن أكيد ووعيد شديد ديد وهذا "      
 يف سبحانه اهللا يقول حيث اهللا، كتاب يف آية ما غري يف باهللا بالشرك مقرون
 النفْس يقْتلُونَ وال آخر إِلَهاً اللَّه مع يدعونَ ال والَّذين :}68: الفرقان { سورة
 ربكُم حرم ما أَتلُ تعالَوا قُلْ: تعاىل وقال اآلية، .بِالْحق إِلَّا اللَّه حرم الَّتي

كُملَيرِكُوا أَالَّ عشت ئاً بِهيال: قال أنْ إىل ...شلُوا وقْتت فْسي النالَّت مرح اللَّه 
 يف واألحاديث ،-}151: األنعام{-تعقلُونَ لَعلَّكُم بِه وصاكُم ذَلكُم بِالْحق إِالَّ

  اهـ" جداً كثرية القتل حترمي

 عليه اهللا صلى -اهللا رسول قال: قال عنهما اهللا رضي عباس ابن وعن      
 هلَإِ ال: الَقَ نمو ، هقنع برض لَّح دقَفَ  آنرقُالْ نم ةًآي دحج نم {:- وسلم

 أنْ الّإِ دحأَل يلَبِس الفَ ،هسولُرو هدبع داًمحم نَّأَو هلَ ريكش ال هدحو اُهللا الّإِ
يصيب فَ داًحيقام لَعيرواه ابن ماجة{ . }ه{ 

 اُهللا إالّ هإل ال نْأَ وادهِش ذاَإِفَ {:- عنه اهللا رضي -أنس عن رواية ويف      
نََّّأَو محداًم اِهللا سولُر واسقْتلواب قلَبنات بِذَ والُكَأَويحنات ووالّص صالتقَفَ اند 

مرحت لَعيان دماؤهم أَومالُوهبِ الّإِ ملَ ها،قِّحهم ام لْلمسلمني ولَعهِيم ام 
لَعهِيرواه البخاري{ .}م{.  
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 يف اسِالن نيب ىضقْي ام لُوأَ {:-وسلم عليه اهللا صلى - النيب وقال      
وغريمها  رواه البخاري ومسلم{ } ماِءالد{.  

 رسول قال :قال - عنهما اهللا رضي -عمر ابن عن البخاري صحيح ويف      
 ملَ ام هينِد نم ةحسفُ يف نمؤمالْ الُزي ال {:- وسلم عليه اهللا صلى -اهللا

يصب ماًد راماًح{.  

إخواين قطيب تكفريي قعدي مبتدع وجدي غنيم خالصة القول فيه، أنه       
، كذاب أفاك، من الذين يطلقون ضال مضلثوري مستحل لدماء املسلمني، 

أصلها  -العنان بالكذب للسان، بالقصص الفاضحة والنكت املخزية اليت كلها
ت آذانا كثرية وجد -لألسف الشديد -ختالق، واليتالكذب واال -وفرعها

احللم، طباعه يغلبها وهو معدوم العلم والفهم  فارغة، صاغية، وصدورا خربة
التكرب واألنفة، وأخالقه الدعوية سوقية لغطية، أسأل اهللا أن يهديه ومن وراءه 

  .إىل احلق ردا مجيال م من املغترين به، وأن يرد

  
  

 
 
 

                                ****  
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، زعوم، التكفريي املبتدعرئيس اجلمهورية امل ،و حازم صالح إمساعيلأب      
ديوث بغري والء هللا وال براء، من الذين يبيعون الدين بالدنيا، من الذين يبيعون 

ك أجسامهم، وإذا تعجب يتهمباحلطام الزائل، من الذين إذا رأ الشرف والكرامة
مسعتهم تعجبك أقواهلم، ذكي جدا، ثعليب األلفاظ، يلوي أعناق النصوص 

  .ال يشعر بذلك إال السلفي الفطنووخيرجها عن مقصودها وفحواها، 

مثله مثل من ذكرت من املبتدعة سابقا، رأس كبرية يف و حازم صالح أب      
  .قع والفلسفة السياسية اخلبيثةاإلخوان املسلمني، من الذين يتحدثون يف فقه الوا

إمساعيل قسط وافر على النت من دروس وحماضرات ولقاءات حازم أليب       
وال تغيب عن  هاسطورِ ى عن قارئِلة، له كفريات ال ختفية خمزية مضيونتلفز
عليه من خالل  الرجل وحكمت حث عنها يف هذه الشبكات املضلة، عرفتالبا

مبا  إالالدلو ال ينطق فوصفاه،  إنن اثنا خيتلف فيه ال إذمنطوق لسانه وحاله، 
  .، ويكون نطقه شديدا إذا كان فارغاحواه

إمساعيل هذا اإلخواين القطيب احملترق سجل عليه التاريخ فضائح حازم أبو       
          دعوية وسياسية خطرية، منها ما ميس باإلسالم وميس بشخص رسول اهللا

، ومنها ما ميس باألمة ومنها ما ميس بوالة األمور ،- صلى اهللا عليه وسلم -
لكل نقطة منها مستدال عليها  -إن شاء اهللا تعاىل -وسأعرض اإلسالمية بعامة،

جبمل من كالمه يسهل الرجوع إىل مصدرها على الشبكات، فقط يكتب 
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ردود العلماء : " أو يكتب "صالح إمساعيلأيب حازم فضائح : "الباحث يف النت
 ، وهذا كذلك نقوله على مجيع املبتدعة الذين عرضت"أيب إمساعيل على صالح

فكهم إهلم يف كتايب هذا ملن أراد أن يتأكد من مصادري اليت مجعت منها 
وأصوام العالية اليت  الواضحة وتام وكفريام، وهي منشورة بصورهم

  . من منبتها يقطعها أن تعاىل ل اهللانسأ

من  - صلى اهللا عليه وسلم -يف جواز سب النيب اعيلصالح إمسأبو قال        
  :ملسيحي وأحقيته يف ذلكاطرف 
      " )ُني ملْشعنِزاملسيحي يرى أن حممدا  ال نغضب منه أبدا، أنَّ)  أُم

، هو حر، إمنا حسابه عند اهللا، أنا غاضب منه أنا لست غاضبا منهكذاب، 
وأنا ... بدا، هو عقيدته مبنية على ذلكيوم القيامة، ليس هناك مانع أ... أخرويا

... فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر: ، ألن اهللا يقولأعطيه احلق يف ذلك دنيا
حقه يا أخي مادامت هذه عقيدته يتكلم عنها ويدعو إليها، هو كنيسته ليس يل 

  اهـ.."أي مشكلة

و ذرة كالم يوجع قلب كل مسلم يف قلبه ذرة حب لرسول اهللا أ: أقول       
، وقول أيب إمساعيل هذا يدل على - صلى اهللا عليه وسلم - غرية على رسول اهللا

أن الغرية على حممد النيب ال مكان هلا يف قلب قائل كل من يقول مبثل هذا القول 
  .الشنيع

إذا أردنا احلكم على هذا القول من حيث النقد النظري والتطبيقي معا       
  :نمن منظاري إليهننظر  أنفيجب 
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  .حالة النص أيمن منظار القول لذاته : األول      
  .من منظار قائله :الثاين      
شرع كفر وردة مغلظة خمرجة من القول يف حكم ال هذا ننقول بأ فاألول      

  .ة تستوجب حد الردةلامل
ثالث حماور أو فقرات نستقرئ  إىلين فينبغي تقسيم النص املنظار الثا ماأ      

  .م العادل على قائلهامنها احلك
أن املسيحي يرى أن حممدا كذاب، أنا لست غاضبا  :"قوله األولاحملور       

يوم القيامة، ليس ... منه، هو حر، إمنا حسابه عند اهللا، أنا غاضب منه أخرويا
  ..."هناك مانع أبدا، هو عقيدته مبنية على ذلك

ن القائل به ، وأنه كفر بواحأهل العلم أحد من الكالم ال خيتلف يف أهذا        
النص من حيث  إىلنظرنا  إذاكافر، لكن املانع من تكفريه اجلهل، حبيث 

قائله فعال جاهل جهال مركبا ال يفرق بني  أنالواضح يف املنت نرى  املضمون
اجلهل بينهم، فهم بعيدون  لفائضخوان العقائد، وهذه حالة مجيع القطبيني اإل

الثمرات املرة اليت  أولة واملنهج الصحيح، وهذه عن دراسة العقيدة الصحيح
  .اإلخوانجينيها هؤالء اجلهلة من 

  ".ليس هناك مانع أبدا  ":قوله احملور الثاين      

التحقيق الفصل يف مراده من قوله هذا، فال ندري ماذا ميكن  احلقيقة ال      
لنيب؟ وهذا يعين باملانع؟ هل ال يوجد من الناس من مينع املسيحي من سب ا

أم هو ليس له مانع من سب املسيحي للنيب؟ فكال الفقرتني ال تدرك . قول
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فنترك هذا ونأيت إىل احملور الثالث . املقاصد فيهما إال أن يبني هو مراده من قوله
فَمن شاء : وأنا أعطيه احلق يف ذلك دنيا، ألن اهللا يقول: " واألخري يف قوله

  ...".يكْفُرفَلْيؤمن ومن شاء فَلْ

ال هذه الفقرة اليت ل، ولووالرجل مؤ أنهذه الفقرة دليل واضح على        
الناس عليه بالكفر، لكن املانع من  مكَحلَ -هحماوال توضيح ما يعني - أضافها

يرجع سببه  - كما قلت -وهذاوالتأويل من موانع التكفري، ذلك تأويله الفاسد، 
، هم ال يدرسون وال يتعلمون وال ان املسلمنياإلخواجلهل املركب عند  إىل

، لذلك ترى أفكارهم بعيدة كل البعد عن نصوص العلم الربانيني أهلجيالسون 
ال يرجعون يف شيء من أمورهم  فاسد، وعقل كاسد الوحي، كلها منطق

  .إىل القرآن والسنة، بل يرجعون إىل أنفسهم ومشاخيهم الضالنيالدنيوية الدينية و

  .ا، مث التعليق عليهما معامسؤاالن البد من اإلجابة عنهيل       
مىت قال أبو إمساعيل هذا الكالم املشني على رسول اهللا           : السؤال األول      

  ؟- صلى اهللا عليه وسلم -
ملاذا قال أبو صالح إمساعيل هذا القول املشني يف حق خري : السؤال الثاين       

  !.املرسلني ؟

  : األولواب عن السؤال اجل       
ترشيحه لرئاسة مصر، وقد  أيامصالح هذا القول املشني حازم  أبوقال       
  .مسجل بتارخيه اآلنهذا املقطع املنشور يف تارخيه، وهو  رأينا
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  : اجلواب عن السؤال الثاين      
مكتمن  باع دينه من أجل عرض من الدنيا، وهذا العرض صالح  هذا أبو      

إليه قصد مجع وصرف وجوههم  واألقباطكسب حمبة املسيحيني والنصارى  يف
. األصوات وكسب رهان االنتخابات، وهذا من رذالة السياسة ونذالة املسيِّس

ملا رشح نفسه هلذه األمانة  - كما يعتقد أتباعه -من أهل العلم أبو حازملو كان 
ما اهللا  يردسوله، وال نالكبرية، وأول ما فعل من أجل الوالية باع دينه وسب ر

  .فاعل به فيما قاله يف حق خري الربية

  :التعليق عليهما      
ملسلمني االرجل كذاب، يريد أن يضل الناس ذا اإلفك العظيم ليجعل من       

إخوة يتشاركون يف كل شيء، يف األعياد واليهود  واألقباط والشيعة واملسيحيني
بادل اآلراء وترضي بعضهم عن بعض، وهذا كله واألفراح واملسرات، التزاور وت

خدمة لإلخوة اإلنسانية ال األخوة الشرعية، وخدمة لتوحيد األديان ال توحيد 
  .اإلسالم
أين الوالء والرباء يف معتقد هذا الضال املضل، أين توقريه لرسول الرمحة                  

إِنا أَرسلْناك شاهدا  :؟ أين هو من قول اهللا تعاىل-صلى اهللا عليه وسلم -
لتؤمنوا بِاللَّه ورسوله وتعزروه وتوقِّروه وتسبحوه بكْرةً  )8(ومبشرا ونذيرا 

  -}الفتح{-) 9( وأَصيلًا

 كيفية يف ربك أمرك ذاأهك! النذير؟ البشري الرمحة لرسول توقريك هو أهذا        
 عليه - النيب حق أن :يا جويهل اعلم !؟النذير البشري الرسول قوالأ مع التعامل
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تباع واال التصديق احلق هذا مراتب وأعلى عظيم، أمته على - والسالم الصالة
 ونذيرا ومبشرا شاهدا أَرسلْناك إِنا :تعاىل اهللا قال والتعزير، والتوقري والنصرة

   }الفتح{) 9(وأَصيلًا بكْرةً وتسبحوه وتوقِّروه وتعزروه ورسوله هبِاللَّ لتؤمنوا )8(

 أُنزِلَ الَّذي النور واتبعواْ ونصروه وعزروه بِه آمنواْ فَالَّذين: تعاىل وقال        
هعم كلَئأُو مونَ هحفْل157/األعراف{ الْم{   

  :- تعاىل اهللا رمحه - تيمية ابن اإلسالم شيخ قال      
: والتوقري يؤذيه، ما كل من ومنعه وتأييده لنصره جامع اسم: التعزير"       
 التشريف من يعامل وأن اإلجالل، من وطمأنينة سكينه فيه ما لكل جامع اسم

  1.اهـ"الوقار حد عن خيرجه ما كل عن يصونه مبا والتعظيم والتكرمي

      تبيوالفعل بالقول يكون -وسلم عليه اهللا صلى -النيب توقري أن هذا من ن 
 رسالته، بتصديق تعظيمهو منهجه، باتباع حمبته على إال التوقري يكتمل وال معا،

 عرضه عن والذب واحملْدثني، املبتدعة ضد سنته ونصر عليه، بالصالة وتشريفه
 يدعو كان ما إىل بالدعوة شريعته موتعظي طريقته، على والسري الروافض، ضد
  .-وسلم عليه اهللا صلى -النيب توقري سبيل هو فهذا إليه،

  :-اهللا رمحه -السعدي الرمحن عبد اإلمام وقال      
 وينذر، ا يبشر اليت واألخالق األعمال بيان والنذارة البشارة متام ومن"       
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 لتؤمنوا :قوله على رتب وهلذا والشقاوة، والسعادة والشر، للخري املبني فهو
بِاللَّه هولسرينفعكم، ما لكم وتعليمه لكم، الرسول دعوة بسبب: أي ،و 

  .األمور مجيع يف لطاعتهما ذلك املستلزم ورسوله باهللا باإلميان لتقوموا أرسلناه
      وهرزعتو وهقِّروتوتعظموه، -وسلم عليه اهللا صلى - الرسول تعزروا: أي:و 
  1اهـ."برقابكم العظيمة املنة له كانت كما حبقوقه وتقوموا وجتلوه

إِنَّ الَّذين يؤذُونَ اللَّه ورسولَه لَعنهم  : يف حق هؤالء الضالة وقال تعاىل      
ؤذُونَ الْمؤمنِني والَّذين ي )57(اللَّه في الدنيا والْآخرة وأَعد لَهم عذَابا مهِينا 

  .-}األحزاب{-) 58(والْمؤمنات بِغيرِ ما اكْتسبوا فَقَد احتملُوا بهتانا وإِثْما مبِينا

قد أهدر دم  -صلى اهللا عليه وسلم -أن الرسول ،هذا حازمأال يعلم أبو       
بقتلهم ولو تعلقوا  وأمر ومن معه على احلق، هو كانوا يؤذونه كثري من الناس

عنهم لعلم اهللا بصفاء  هم من عفاومن كافرا، لالكعبة، فمنهم من قت بأستار
كعبد اهللا بن سعد بن الصرح وكعب بن زهري  ،نيام فهداهم إىل اإلسالم

قتل كما ثبتت  ومنهم من ،-رضي اهللا عنهم -وعكرمة وصفوان وهند وغريهم
يف من سب  اإلسالمحكم : يف باب داود يبأعنهم، فقد جاء يف سنن  األخبار

  :-صلى اهللا عليه وسلم - النيب

 علَيه اللَّه صلَّى -النبِي تشتم ولَد أُم لَه كَانت أَعمى أَنَّ: عباسٍ ابن عن       
لَّمسو - قَعتو يها، فاههنهِي فَال فَيتنا ،تهرجزيفَال و ،جِرزنا: الَقَ تفَلَم تكَان 
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ذَات لَةلَي لَتعج قَعي تف بِيلَّى - النص اللَّه هلَيع لَّمسو- ،همتشتذَ ولَ فَأَخوغالْم 
هعضي فَوا فطْنِهكَأَ باتا وهلَيا، علَهفَقَت قَعفَو نيا بهلَيفْلٌ رِجط تا فَلَطَّخم اكنه 
 فَجمع ،-وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى -اللَّه لرسولِ ذَلك ذُكر أَصبح فَلَما بِالدمِ،
،اسفَقَالَ الن: }دشأَن الً اللَّهجلَ را فَعلَ، مي فَعل هلَيع قإِال ح قَام{، فَقَام 
 علَيه اللَّه صلَّى - النبِي يدي بين قَعد حتى لْزلُ،يتز وهو الناس يتخطَّى اَألعمى
لَّمسا: فَقَالَ - وولَ يسر ا اللَّها، أَنهباحص تكَان كمتشت قَعتو ،يكا فاههفَأَن 

 بِي وكَانت ،للُّؤلُؤتينِا مثْلُ ابنان منها ولي تنزجِر، فَال وأَزجرها تنتهِي، فَال
 فَوضعته الْمغولَ فَأَخذْت فيك، وتقَع تشتمك جعلَت الْبارِحةَ كَانَ فَلَما رفيقَةً،

           :-وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى -النبِي فَقَالَ قَتلْتها، حتى علَيها واتكَأْت بطْنِها في
رواه أبو داود يف احلدود باب احلكم فيمن سب {". }دره ادمه أَنَّ دوااشه أَال {

 . }حديث جيد: ، وابن بطة ، وقال ابن تيمية ) 3795(النيب صلى اهللا عليه وسلم 

صلَّى اللَّه علَيه  -أَنَّ يهوديةً كَانت تشتم النبِي: علي رضي اللَّه عنه عنو     
لَّمسو - يهف قَعتفَ ،وتاتى متلٌ حجا رقَهنخولُ اللَّهسطَلَ رفَأَب ،-  هلَيع لَّى اللَّهص

رواه أبو داود يف احلدود باب احلكم فيمن سب النيب صلى اهللا عليه { ".- وسلَّم دمها
 . }حديث جيد: تيمية  ، وابن بطة ، وقال ابن) 3796(وسلم 

     من خطمة النيب هجت امرأةٌ: قال  -رضي اهللا عنه -عن ابن عباسو     
، فقال }؟ايِ ل نم{:-صلى اهللا عليه وسلم -، فقال-صلى اهللا عليه وسلم -

، أنا يا رسول اهللا: -رضي اهللا عنه -امسه عمري بن عدي -رجل من قومها
ا يهف حطتنال ي{ :فقال -اهللا عليه وسلم صلى -فأخرب النيبفنهض فقتلها 
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عنزذا أَإِ{ : ملن حوله -صلى اهللا عليه وسلم -قال، و- }انحببتنْأَ م ترواظُن 
رواه {.}يدع نِب رٍيمى علَوا إِرظُان، فَبِيغالْبِ هولَسرو اَهللا رصن لٍجى رلَإِ

   .}الصارم املسلولأصحاب السري وذكره ابن تيمية يف 
  

 -وسلم عليه اهللا صلى -نبيها حمبة األمة على تعاىل اهللا أوجب لقد       
 تعاىل اهللا شرع وقد ،مقامه وحفظ واحترامه وتعزيره ونصرته وتوقريه وتعظيمه

 نبينا، مقام حيفظ ما -وسلم عليه اهللا صلى -اهللا رسول آذى ملن العقوبة من
 أو االنتقاص أو بالسب املقام هذا على تجرؤال نفسه له سولت من ويردع

  .االستهزاء،
 

  :-رمحه اهللا -قال حبيب بن ربيع القروي      
ما فيه  - صلى اهللا عليه و سلم -أصحابه أن من قال فيهمذهب مالك و "      
  .قتل دون استتابة - نقص
  :-رمحه اهللا -قال ابن عتابو      
بأذى  - سلمصلى اهللا عليه و -قصد النيبالسنة موجبان أن من الكتاب و "      

واجب، فهذا الباب كله مما عده فقتله  -إن قلو معرضاً أو مصرحاً - أو نقص
، مل خيتلف يف ذلك متقدمهم وال اء سباً أو تنقصاً جيب قتل قائلهلعلما

  . اهـ"متأخرهم

  :الشفا بتعريف حقوق املصطفى :وقال القاضي يف      
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        قول السلف مشهور مذهب مالك وأصحابه، و فاعلم أن ،وبعد"       
، و هلذا ال تقبل عندهم داً ال كفراً إن أظهر التوبة منهقتله حبمجهور العلماء و

، وحكمه حكم الزنديق،  -كما قدمناه قبل - ال فيئتهتوبته، وال تنفعه استقالته و
و جاء تائباً د القدرة عليه والشهادة على قوله، أسواء كانت توبته على هذا بعو

  .ائر احلدود، ألنه حد ال تسقطه التوبة كسمن قبل نفسه

 إذا أقر بالسب، و تاب منه:  -رمحه اهللا -وقال الشيخ أبو احلسن القابسي      
  .و أظهر التوبة قتل بالسب  ألنه هو حدّه 

ته ين اهللا فتوبحممد بن أيب زيد القريواين مثله، و أما ما بينه و  قال أبوو      
  .تنفعه 

، من املوحدين -صلى اهللا عليه و سلم -من شتم النيب: وقال ابن سحنون      
  .مث تاب عن ذلك مل تزِل توبته عنه القتلَ 

صلى اهللا  -مسألة ساب النيبهذا قول أصبغ، وو: مثّ قال القاضي عياض      
حق متعلق ، ألنه ر فيها اخلالف على األصل املتقدم، ال يتصوأقوى - سلمعليه و

ألمته بسبه ال تسقطه التوبة كسائر حقوق و - سلمصلى اهللا عليه و - للنيب
        ، ا تاب بعد القدرة عليه فعند مالك، والليث، وإسحاقوالزنديق إذ .اآلدميني

أيب واختلف فيه عن أيب حنيفة و .وعند الشافعي تقبل .وأمحد، ال تقبل توبته
 . 1اهـ"يوسف

                                                        

  435/  1ملصطفى الشفا بتعريف حقوق ا -  1



     
 

 450 

  :-رمحه اهللا تعاىل -لك بن أنسوقال اإلمام ما       
       "قتل  -صلّى اهللا عليه وسلّم - من شتم النيبه يأو عابه أو نقّصه فإن

وقد فرض اهللا تعاىل علينا تعزيره أي نصرته وتوقريه  ،تعرف توبته ال كالزنديق،
اتّبعوا النّور فَالَّذين َآمنوا بِه وعزّروه ونصروه و: أي تعظيمه قال اهللا تعاىل

رتلة فمن شتمه كان مب ،}157.األعراف{ الَّذي أُنزِلَ معه أُولَئك هم الْمفْلحونَ
  .1اهـ"ومن مل ينصره مل يؤمن به ،من أدركه فلم ينصره يف دينه

  :كذلك -رمحه اهللا تعاىل -وقال      
  .2اهـ"قتل - أراد به عيبه -من قال إنّ رداء النيب وسخ"       

  :-رمحه اهللا -سحنون بن حممد قال      
 له املتنقص - وسلم عليه اهللا صلى -النيب شامت أن على العلماء أمجع "      
 يف شك ومن. القتل األمة عند وحكمه له، اهللا بعذاب عليه جار والوعيد كافر،
  .اهـ"ركف وعذابه كفره

      وذكر بعض أهل العلم أن الساب وأما . ا قتل بغري خالفإن كان مسلم
إن كان ذميا ففيه خالف، واملشهور من مذهب مالك وأهل املدينة أنه يقتل 
أيضا، وهو مذهب أمحد وفقهاء احلديث، وقد نص أمحد على ذلك يف مواضع 

 .متعددة

                                                        

  14/526 .النوادر والزيادات أليب حممد بن أيب زيد القريواين -  1
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  :- رمحه اهللا - قال حنبل      
أو  -لمصلى اهللا عليه وس -كل من شتم النيب: مسعت أبا عبد اهللا يقول "      
وملا . فعليه القتل، وأرى أن يقتل وال يستتاب - مسلما كان أو كافرا -تنقصه

 -صلى اهللا عليه وسلم -سئل اإلمام أمحد عن رجل من أهل الذمة شتم النيب
  -صلى اهللا عليه وسلم -إذا قامت عليه البينة يقتل من شتم النيب: ماذا عليه؟ قال

 اهـ".مسلما كان أو كافرا

صلى  - النيب بسأن عهد الذمي ينتقض بِ فريى -رمحه اهللا -وأما الشافعي      
إذا أراد اإلمام أن : واملنصوص عنه يف األم أنه قال. وأنه يقتل -اهللا عليه وسلم

  ...". يكتب كتاب صلح على اجلزية كتب 

أو  -صلى اهللا عليه وسلم -وعلى أن أحدا منكم إن ذكر حممدا ":وقال      
هللا أو دينه مبا ال ينبغي أن يذكره به فقد برئت منه ذمة اهللا مث ذمة أمري كتاب ا

أمري املؤمنني ماله ونقص ما أُعطي من األمان، وحل  املؤمنني ومجيع املسلمني،
  .اهـ"ودمه كما حتل أموال أهل احلرب ودماؤهم

كان منا رجل من بين : قال -رضي اهللا عنه -روى اإلمام مسلم عن أنسو      
 ،-صلى اهللا عليه وسلم -لنجار قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنيبا

هذا كان يكتب : فعرفوه، قالوا: فانطلق هاربا حىت حلق بأهل الكتاب، قال
حملمد فأعجبوا به، فما لبث أن قصم اهللا عنقه فيهم، فحفروا له فواروه، 

له فواروه؛ فأصبحت األرض قد نبذته على وجهها، مث عادوا له فحفروا 
  ".فأصبحت األرض قد نبذته على وجهها، وهكذا يف الثالثة، فتركوه منبوذًا
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  : - رمحه اهللا - قال ابن تيمية       
أنه ما كان  - صلى اهللا عليه وسلم -فهذا امللعون الذي افترى على النيب"       

يدري إال ما كتب له، قصمه اهللا وفضحه بأن أخرجه من القرب بعد أن دفن 
مراراً، وهذا أمر خارج عن العادة، يدل كل أحد على أن هذا عقوبة ملا قاله، 
وأنه كان كاذباً؛ إذ كان عامة املوتى ال يصيبهم مثل هذا، وأن هذا اجلرم أعظم 
من جمرد االرتداد؛ إذ كان عامة املرتدين ميوتون وال يصيبهم مثل هذا، وأن اهللا 

ر لدينه ولكذب الكاذب؛ إذا مل ميكن منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبه، ومظه
  1اهـ"الناس أن يقيموا عليه احلد

أن املسلمني  - كما جاء يف الرحيق املختوم -من عجيب األمرقيل أنه و      
كانوا يف جهادهم إذا حاصروا حصنا أو بلدة فسمعوا من أهلها سبا لرسول 

الء القلوب غيظًا استبشروا بقرب الفتح مع امت - صلى اهللا عليه وسلم -اهللا
  .عليهم مبا قالوه

، وجوبا اهللا ويعلن توبته على املأل إىلحازم مبا ذكرنا فيتوب  أبويتعظ  أال      
 التوبة يف حقه جهرا على املأل وجبت ،ألن من عصى اهللا جهرا على املأل

و قوله، قال أضلهم بفعله أاحلق وتبيانه للناس ممن  ارظهصطالح ما أفسد، وإلإل
إِالَّ الَّذين تابواْ وأَصلَحواْ وبينواْ فَأُولَئك أَتوب علَيهِم وأَنا التواب  :تعاىل

 يمحمضال عندنا حىت ضاال مفسدا هذا سيظل أبو حازم و. - }160/البقرة{-الر
وليعلم أبو حازم أن ما باع دينه من أجله مل حيصل عليه وحرمه اهللا علم توبتهت ،
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ن اهللا يؤيت امللك من يشاء ويرتع عليها قرينه مرسي ومل تدم له، أل نه، وحصلم
 .ك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاءلامل

 
من الدعاة الكبار الذين ينادون باخلروج على احلكام، ومن  حازمأبو        

طالب احلريات، ومن الذين يقولون بإرادة الشعوب، ومن الذين يسعون إىل 
  .-ولنا يف هذا نقل ألقواله -ق دولة مدنية بلباس إسالميحتقي

النصوص ليجعل من السامع  أعناقفيها  مع بعض حماضراته اليت يلوي أوال      
خذ بسمع الناس إذا أحىت  ،ةدلباأل ويأيتوادعاءاته، يبسط الكالم  أفكارهضحية 

 هذا هو احلق، أند السامع العادي قفيعت ،أقوالهخرج مراده من لوى املعاين وأ
وال يرى من احلق إال  العلم غريه أهلفال يرى من  إليهفتثور عاطفته ومتيل حمبته 

  .ما عنده

جهرا ارا، فامسع لبهتانه  ىل على اهللايف مسألة استجابة الدعاء وهو يتأقال       
  :العظيم كيف جيعل من نفسه مشرعا لعظم جهله بربه

 ، ال أحد يدعولغزة ، ال أحد يدعوةلكم ال تدعوا لغز أقول أنا"       
ن الدعاء أل، ال تدعوا هلم ،املساكني أحبايبللمسلمني وال للمجاهدين الصادقني 

 أقول أناغزة،  ألهلليس الدعاء لغزة وال  اإلسالمينهج امل. ال يستجاب لكم
متاما ألنه يعطيكم الرضى  كفوا عن الدعاء وتوقفوالكم ال تدعوا هلم، 
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  1اهـ..."املزيف

ادعواْ ربكُم تضرعا : بالدعاء ويقول يأمرنا؛ اهللا تعاىل العظيم سبحان اهللا 
  .وخفْيةً

  "أنا أقول لكم ال تدعوا هلم :"وأبو حازم يقول      
قُلِ ادعواْ اللّه أَوِ ادعواْ الرحمن أَيا ما تدعواْ فَلَه  :اهللا سبحانه يقول      

  -}110/اإلسراء{-الْحسنى اَألسماء
  ".كفوا عن الدعاء وتوقفوا: " وأبو حازم يقول 
وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ : اهللا سبحانه يقول 

  }186/البقرة{ الداعِ إِذَا دعان فَلْيستجِيبواْ لي ولْيؤمنواْ بِي لَعلَّهم يرشدونَ
  ".ألن الدعاء ال يستجاب لكم :"وأبو حازم يقول      

وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم إِنَّ الَّذين  :كذلك يقول اهللا تعاىلو      
 رِيناخد منهلُونَ جخديي ستادبع نونَ عكْبِرتس60/غافر{-ي{-  

   .}ةجاباِإلبِ ونَنوقم متنأَو اَهللا وعدأُ {: يقولالرسول       
  ."يعطيكم الرضى املزيف ألنهتوقفوا  :"حازم يقول وأبو      

  وال يستحيون منه؛الناس هؤالء الفجرة املبتدعة املردة؟ ال خيافون اهللا أي       

                                                        

ألنه يعطيكم الرضى  ":دري على من يعود ضمري الغائب هنا يف قولهواهللا ال أ -  1
كفر حقا ألنه يقر أن اهللا يعطي ن كان يعتقد أن الضمري يعود على اهللا فقد فإ! ؟" املزيف

مسه وال كان يقصد غري اهللا فإنه مل يذكره ال بِا أما إذاوالرضى املزيف للداعي إذا دعاه، 
  .فالرجل يف خطر عظيم ؛باإلشارة إليه
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مل يدركه اهللا يف  إنيوم القيامة  هذا املبتدع الضال وجه يلقى اهللا تعاىل بأي
  !؟بتوبة الدنيا

  :حازم يف نفس احملاضرة أبووقال       
و كذا، أصلي قيام الليل أو أ ،إخواينيا  أدعو وأنااجلس مثال طول الليل "       

، "الدعاء إال أمامكمنتم يا ناس ليس فأ" ،مبا أقدر عليه قمت أينواعترب نفسي 
وامسعوا  ...اإلسالمن الدعاء قَدره يف أل .غري صحيح كذبوا، غري صحيح،

عليه الصالة  -بقلوبكم هذا الكالم الغايل من كتاب اهللا وسنة رسول اهللا
 مكُاريعو خدي مثُ{ : ألنه...ادعوا كما تشاءون  اإلسالمقدره يف : - والسالم

 كما ذكرت األحاديث بتأويلوهذا جهل الرجل  اهـ "}مهلَ جابتسال يفَ
  ..عنه آنفا وكان مانعا من تكفريه

  :أقول      
  .-}64/الفرقان{-والَّذين يبِيتونَ لربهِم سجدا وقياما  :اهللا تعاىل يقول      

تتجافَى جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ يدعونَ ربهم خوفًا وطَمعا : وقوله سبحانه      
  -}16/السجدة{-ومما رزقْناهم ينفقُونَ 

 من رمحة  اليأسيريب فيهم و ،ط الناس يف رميقنت هذا الرجل يعمل على      
مل يقل نيب ى الناس سبيال فال يعبدون رم، أويريد أن جيعل للشيطان عل .اهللا

  }األلباينداود وصححه  ابررواه { . }؟ ةُبادعالْ وه عاُءلداَ{ :الرمحة
 هحانبس ى اِهللالَع مركْأَ ٌءيش سيلَ{:كذلك -صلى اهللا عليه وسلم -وقال      

من األلباينرواه ابن ماجة وحسنه { . }عاِءالد{  
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 الظن وحسن االستجابة العبد من تيقن :- أيها اجلاهل - الدعاء آداب ومن      
 -عنه اهللا رضي -هريرة أيب عن حسن بإسناد الترمذي فقد روى تعاىل، باهللا
 نونَوقم متنأَو اَهللا اوعدأُ {:- وسلم عليه اهللا صلى -اهللا رسول قال: قال

  .}اله لٍغاف بٍلْقَ نم عاًءد يبجِتسي الَ اَهللا نَّأَ واملَاعو ،ةابجاِإلبِ

 عليه اهللا صلى -اهللا رسول قال:  قال -عنه اهللا رضي -سلمان عنو      
 امدهري نْأَ هيدي هيلَإِ لُجالر عفَر ذاَإِ ييِحتسي رميكَ ييِح اَهللا نَّإِ{:  - وسلم

راًفْص خائبتاأللباينوحسنه . الترمذي رواه {. }نِي{  
 حاجة يعلم فهو ،والرجاء بالدعاء إليه متتد يداً يرد ال كرمي جواد تعاىل اهللا      

 الذي الوقت يف له خري أنه يعلم مبا دعاه من ويجيب ،سؤاهلم قبل احملتاجني
 عند جيزع وأال يضيق أال العبد فعلى ،العبد يريده الذي الوقت ال تعاىل اهللا يريده
ألن  ،يل يستجب فلم اهللا دعوت: بقوله الدعاء يترك أال وعليه ،اإلجابة تأخري

 رسول قال: قال -عنه اهللا رضي - أنس فعنهذا من ضعف اليقني وقلة التوكل، 
 يا: فقالوا ،لْجِعتسي ملَ ام رٍيخبِ دبعالْ الُزي ال {: - والسالم الصالة عليه -اهللا
 ،يل بجِتسي ملَفَ يبر توعد ولُقُي: قال يستعجل؟ وكيف: اهللا نيب
  .} والترمذي امحد رواه {. }عاَءالد عديو كذل دنع رِسحتسيفَ

 -والسالم الصالة عليه -النيب نأ -عنه اهللا رضي - اخلدري سعيد أيب عنو      
 اُهللا اهطَعأَ الّإِ مٍحر ةُيعطقَ الو مثْإِ ايهف سيلَ ةوعدبِ وعدي مٍلسم نم ما {: قال

 ،ةراآلخ يف هلَ هاردخي نْأَ امإِو ،هتوعد هلَ لَجعي نْأَ امإِ: الثثَ ىدحا اهبِ
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إِونْأَ ام يرِصف عنه من وِءالس لَثْمثَكْأَ اُهللا: قال ،نكثر إذاً: قالوا ؛اه1ر{ .             
  .}امحد رواه {

 وحترمهم من فما بالك يا أبا حازم تريد أن تصرف الناس عن دعاء اهللا       
رد سوء القضاء كما الدعاء ي سهذا اخلري العظيم، أليس الدعاء يرد البالء؟ ألي

  ؟- صلى اهللا عليه وسلم -املصطفىقال 

اللهم ال  :إمنا" :اهللا قوله ىومن أشد كالمه ضالال وإضالال وتألٍّ عل      
؛ ملاذا؟ حديث سيؤاخذكم حىت وإن دعومت.. ال ... تؤاخذنا مبا فعل السفاء منا

: -عليه الصالة والسالم -يقول النيب: سيؤاخذكم وإن دعومت...أقولُه لكم اآلن
ا م اوأَر ذاإِ الّإِ {.طب؛ احلمد هللا. }ةاصخالْ لِمعبِ ةَمعاَالْ بذِّعال ي اَهللا نَّإِ{ 
هم لَعيه مالْ نملَفَ رِكَنم أْيذواخ أَى لَعديهِيم لَوم يحلُموهم ى الْلَعحق، 
  "}...مهلَ ابجتٍسال يفَ مهاريو خعدي مثُ ،ذابِعالْبِ اُهللا مهمعي ذنئيحفَ

اخلروج والتظاهر  إىلحازم ليدفع بالناس  أبوالذي اعتمده  التأويلهذا هو       
 أبا أسأل وأنا. والنهي عن املنكر الظاملني من احلكام أيديعلى  األخذبدعوى 

العلم؟ ال أحد سواك يا من يريد الفتنة  أهلمن قال مبثل قولك من  :حازم هذا
: قلت لك وأناناس ليخلو لك الطريق للجلوس على كرسي احلكم وامللك، بال

                                                        

 اجلود واسع فهو ،تنفذ ال وكنوزه ،تحد ال وعطاياه ،أعم اهللا فضل أي :أكثر اهللا -  1
    .الرمحة واسع
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مل يأتك بشيء رغم بيعك لدينك، بل فضح ما كان و، يؤيت ملكه من يشاء
  .ألا من املعاصي اليت جيب سترهالك مستورا عنك من القدم، وأنا لن أذكرها 

قرارة نفسك أنك ألست تقر يف  ،الصالح يأيتيا أبا صالح  لكثامأمن  وأَ      
رمحة ربك من الدعاة على أبواب جهنم؟ فإن كان كذلك، فلم ال ترجع إىل 

ب عنك التوبة فلعل اهللا قد والك ما توليت وحج أسرع! لتسأله التوبة فتتوب
كما قال  -فأنقذ نفسك من النار قبل أن تقول وأنت ال تشعر بسبب غفلتك،

لم علَى يديه يقُولُ يا لَيتنِي اتخذْت مع ويوم يعض الظَّا: ربك عن أمثالك
لَقَد أَضلَّنِي عنِ  )28(يا ويلَتى لَيتنِي لَم أَتخذْ فُلَانا خليلًا  )27(الرسولِ سبِيلًا 

  .-}الفرقان{-) 29(الذِّكْرِ بعد إِذْ جاءنِي وكَانَ الشيطَانُ للْإِنسان خذُولًا 

اليت تدور حول إثارة الناس على والة  انظر إىل هذا املقطع من حماضرته       
أمورهم، عنوا باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، بدأها بكالم مجيل مثري مبين 
على أحاديث تقشعر منها اجللود، ولكنه ال يذكر الفكرة األساسية إال يف اية 

 اُستغلت يف خدمة املصاحل الدنيوية عند كلمته، وهذا من فنون اخلطابة اليت
  .هؤالء املبتدعة

  :قال يف مسألة النهي عن املنكر      
 أنمن الدين وخنرج الثاين؟ مهمة الشعوب  ملاذا يا ناس خنفي جزًء"       

لَ على احلق وأتمعن الباطلح عنملَ {:األولللحديث  أعود .ن تأْتمنَّر 
 قحى الْلَع هنرطِّأَتلَو فيهالس دى يلَع نَّذُخأْتلَو رِكَنمالْ نِع نَّوهنتلَو وفرعمالْبِ
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و عدي مثُ{ :ويف األثر اآلخر .}ذابٍعبِ مكُمعي نْأَ اُهللا نكَيوشلَ... وأَ...راطْأَ
خيكُارفَ مال يستلَ جابهيا أَ {:يقول.. }ميها الناس مالْوا بِرمعروف وانوا ه
الْ نِعمقَ رِكَنالذي ال نذكره  شوف احلديث، انظر إىل وضوح احلديث...( لَب
وا رم اسها النييا أَ{ ، )عن الفضائل كثرية، مش فاضيني أحاديثن عندنا أل
الذي  رأيت إذا :مروا باملعروف يعين...( نْأَ لَبقَ رِكَنمالْ نِوا عهانو وفرعمالْبِ

يا ف{)خو املسلم ال يسلمه، املسلم أيرتل عليه اهلول من املسلمني ونسلمه لعدوه
 يبجِتسال يوا فَعدت نْأَ لَبقَ رِكَنمالْ نِوا عهانو وفرعمالْوا بِرم اسها النيأَ

 -صلى اهللا عليه وسلم - ، مث يقول}مكُلَ رفغال يفَ وهرفغتست نْأَ لَبقَ، ومكُلَ اُهللا
 وفرعمالْبِ رماَأل نَّإِو{ :-صلى اهللا عليه وسلم - وهو يرتع فتيل الرعشة، يقول

قَال يرأَ ب؟ مصدق الرسول وال أل؟ . (}.الجوال مش مصدق يقول )مصدق:      
 وال يقرب ،جل موتب أال يقر .. (الجأَ برقَال ي وفرعمالْبِ رماَأل نَّوإِ{ 

جل شيء، رسول اهللا يقول هذا، نصدقه أم نقول ال إيذاء، وال يقرب أجل أ
) واهللا د حيصل بردو معليش يا سيدنا حممد مش قادرين ناخذ الكلمة دي؟ 

 انبهالرو ودهيالْ نم بارحاَأل نَّإِ، والجأَ برقَال ي وفرعمالْبِ رماَأل نَّوإِ{ :قل
من النى لَصارما تاَألوا كُرمالْبِ رمعروف والنهي الْ نِعملَ رِكَنعنهاُهللا م ى لَع
لأَ سانبِنياهِئم وعمهالْ مأمل أقل  }  1 احلديث ضعفه اإلمام األلباين يف الضعيفة{ .}الُءب

                                                        

 بعدة روي وقد ،حسن بسند املنكر عن والنهي باملعروف األمر يف الدنيا أيب ابن هروا - 1
: -رمحه اهللا - قال 5/111 الضعيفة يف األلباين العالمة ضعفه وقد ،ضعيفة أخرى أسانيد

= ، ومن طريقه أبو نعيم يف)2/217/1389(املعجم األوسط "  أخرجه الطرباين يف" 
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. نعم. نعم: قال! احلون؟وفينا الص ألك ،يا رسول اهللا: ل صحايبسأ ؟لكم
          .}ثُبخالْ رثُذا كَإِ معن{: قال! وفينا الصاحلون؟ ألكيا رسول اهللا  ...:نعم

بس لو يف حد يوقف مينع هذا؟ لذلك واجب ... فلوال كان.. من أين (
  اهـ")االستسالم تغري أوضاع أنتغري أوضاعها  أنالشعوب 

      مبا فيها من بناء وتوطئة، ومن  -ضرةاحملاهذه  ، املراد منهكذا كما قلت
 إىلال لتغري الشرك  -جل شيء واحد،أ كل ذلك من -لناسوتفزيع ل ترهيب

يشقوا  أن - شيء غري ألي، وال لتعليم الناس حقيقة التوحيد، وال اإلخالص
 األعراضتك األرواح ووتزهق وتسفك الدماء  ،وتقوم الفتنة ،عصا الطاعة

إىل تغيري دعوة صرحية  أا أرىاسم تغيري املنكر، بل بِناس ال أموالوتسرق 
الْمنافقُونَ والْمنافقَات  :باملنكر، وهذا مصداق قوله تعاىل واألمر املعروف

 وفرعنِ الْمنَ عوهنينكَرِ وونَ بِالْمرأْمضٍ يعن بم مهضعوأقول . -}67/التوبة{-ب
اخلروج على احلكام معروفا وهو يعلم أنه يف الدين منكر،  من جعل: هلذا احلازم

هو يعلم أنه يف الدين معروف، فهو تكفريي ووجعل طاعة والة األمور منكرا 
  .قعدي مبتدع خبيث

أبو حازم مثله مثل من سبقه من املبتدعة، طوامه ال تعد وال حتصى، ثقيلة       
                                                                                                                                    

إبراهيم بن  من طريق) 1/157/299" (الترغيب " يف ، واألصبهاين )8/287( احللية =
بن عبد العزيز بن عبد  حدثنا عبد اهللا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي: إبراهيم بن دنوقا

والسياق . عمر عن أبيه مرفوعا اهللا بن عمر بن اخلطاب عن أبيه عن سامل بن عبد اهللا بن
 واهللا أعلم. اهـ"ابن دنوقا تفرد به  :لألصبهاين، والزيادة للطرباين، وقال
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تفاديا لكرب حجم الكتاب  هاكل يف ميزان السيئات ويتعذر علي مناقشته فيها
وحبا يف االختصار، وما تركي هلا بالذكر إال ألا عديدة جدا وكثرية، ويف ما 

  .ذكرت كفاية للداللة الواضحة على ضالله وجهله بالدين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                   ****  
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، حاله حال الزهاد، اامالت يف الديناحلرب الذي ال يضحك وال يعرف       

 ألنهيعجبك مسته وخجله، وال أقول حياؤه، حرب من أحبار اإلخوان املفلسني، 
متستر،  حيون من اهللا، هو إخواين قطيبمن الذين خيجلون من الناس وال يست

مالت مع املبتدعة احزيب دساس، له يف الفقه وجه، ويف املنهج وجه، ويف املع
من تالمذة الشيخ العالمة   وجه آخر، هواحلق من السلفيني لأهوجه، ومع 

، بل هالذي مات وهو غري راض عن -رمحه اهللا تعاىل -مقبل بن هادي الوادعي
نفه فيما هو طرده من مدرسته لطول لسانه وحشر أرحل وهو ساخط منه، وقد 

  .كرب منه استقراًءأ
هر بالفتاوى عن طريق اشت وإمناالعدوي غري معروف بعلمه، بن مصطفى       

، أحيانا يصيب يف املسائل الفقهية، وهذا شأن أي مفيت الدشوش يف الفضائيات
قد يصيب أو خيطئ، لكن عند تعمد اخلطأ البائن على املأل ال نقول أخطأ بل 
نقول أذنب وجار ونافق، وأخفى احلق عن الناس وأنطقه اهللا مبا هو مكنون 

خوات اتصلت عليه يف برناجمه تسأله يف وقصته يف ذلك أن إحدى األ ده؛عن
  .نازلة كانت قاصمة ظهره وفضح سره، وبيان حقده على أهل السنة واجلماعة

  :قالت تلك األخت السائلة      
  عندي سؤال يا شيخ ممكن أسأل حضرتك؟... السالم عليكم      



     
 

 463 

  :أذن هلا الشيخ الوقور العامل بالسؤال، فقالت      

 عقد قراا من مت: وهي لةأن تسأل حضرتكم عن مسأيد تر أختيل "       
على منهج الصاحلني،  -واهللا أعلم -على شخص حنن حنتسبه أسبوعنيحوايل 

ولكن لديه  ،فهو طالب علم شرعي يدرس العلم الشرعي حوايل عشر سنني
نه ال جيوز اخلروج ويقول أ ،اعتراض على املشايخ املوجودين على الساحة حاليا

على احلاكم الكافر، وال يستمع  إالم املسلم، وال جيوز اخلروج عن احلاك
أن تسمع هلذه القنوات  يسمح هلات له بأنه س، وعندما قالاإلسالميةللقنوات 

بعد الزواج قال هلا ال، وهو اآلن ال يسمع ملشايخ األمة املوجودين حاليا، ولكنه 
 ،باز والفوزان والسعدي يسمع للمشايخ يعين الذين توفاهم اهللا ابن عثيمني وابن

يعين، فهي تريد أن تسأل حضرتك ما حكم هذا  ...ويأيت هلا بكتب له دائما
  اهـ"الشخص وماذا تفعل؟

أن ننظر قليال يف سؤال األخت عن  ودالعدوي أ ابن سرد جواب وقبل      
ولكن لديه اعتراض على املشايخ املوجودين :" حال املسئول عنه، قالت عنه

حاليا، ويقول أنه ال جيوز اخلروج عن احلاكم املسلم، وال جيوز على الساحة 
  ..."اخلروج إال على احلاكم الكافر، وال يستمع للقنوات اإلسالمية

من طالب العلم احلقيقيني، سلفي  هذا الشاب يظهر من حال السؤال أنه       
كان من  إالاخلروج على احلكام املسلمني  حيرم ال إذ ،نه على النهج الصحيحوأ

هو  إذن وأصحابه؛من خالفه  إال، وال حيله وأصحابهما كان عليه النيب مثل  على
 ،-ل اهللا له الثبات على ما هو عليهأسا -على منهج السلف، وهو طريق صحيح
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وهي تعين الوجوه املعروفة  -يف املشايخ املوجودين على الساحة رأيه أنوقالت 
وهذا دليل  -تسمع منهم، أن ، ال يريد منها-على الدشوش والفضائيات

 األخت، واستدلت -واستغنائه عن الصغار األكابر إىلاستقامته على االستماع 
والسعدي،  -حفظه اهللا - ابن عثيمني وابن باز والفوزان: وهم إليهم،مبن يسمع 

 إذن، فالشاب أحد الذين ال ينازع فيهم األئمةوهم  ،وهؤالء هم خرية العلماء
العلم  بأخذينصحان  أماثبت عنهما  ابن مسعود الذينابن عباس و على ج

حفظه  - رجل صاحل سلفي قح إذنوترك هؤالء الصغار، فالشاب  األكابرعند 
    .-اهللا

وعندما قالت له بأنه سيسمح هلا أن تسمع :" يف سؤاهلا األختمث قالت       
األمة ال، وهو اآلن ال يسمع ملشايخ  :قال هلا ؟هلذه القنوات بعد الزواج

الكرمي صارم  األخهذا  أنيدل على  األخت السائلة كالم". املوجودين حاليا
رضي اهللا  - ، وماض يف حتقيق وصية ابن عباس وابن مسعودي يف منهجهدوجِ

، وهذا ما نريده من مجيع الشباب املسلم، بل هذا ما يريده اهللا ورسوله -عنهما
  .من مجيع املسلمني

  .كمه الفنتيف هذا الزمن الذي حتباب نادر الوجود وهذا النوع من الش      
          العدوي الوقور ابن جواب الشيخ إىل -الكرمي األخ أيها -نظراُ اآلن،لكن       

  :- وهو خيرج حقده على السلفيني وينطقه اهللا مبكنون صدره -
و ، أشيخ ...وأهو يسب العلماء : سؤاال أسالك أن أريد: فقال سأهلاأوال       

  ال يسب؟
". على ذلك األدلةنه لديه أشياء ويقول أهو يقول عنهم " :األختقالت       
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  .يشتمهم أوومل تقل أنه يسب املشايخ 
نه، وانصحها إذا كان يسبهم ويطعن فيهم فهو هذا شأ: قال العدوي      

  .بالبعد عنه
  ...، يعين هوبرأيهال هو مقتنع : األختقالت       
وقطع  ."بالذي عندي أجبتكعلى كل " : دوي اجلائر فقالقاطعها الع      

، ألا مل تقل له أنه يسب العلماء أو يشتمهم، بل قالت أن له منهم االتصال
  .موقفا فقط

  :مث واصل اجلور واحملايلة وقال      
ل عن زوجها الذي يسب املشايخ ويطعن فيهم امرأة تسأالبيان عن "       

فيها خري  األولنينعم كتب العلماء ... األولني ويقتصر على كتب العلماء
ن بأ: سب املشايخ فليس فيه خري وال بركة، وقويل هلا ونصيحيت هلا أماوبركة، 

 أما ،ولكنه سيلوثهاكزواج  البقاء معه حرام أنليس املعىن . ال تتمم الزجية
 أن إما كنافخ الكري اجلليس السوءولكن مثل  ،البقاء معه كزوج فهو حالل

 وأهلجتد منه رحيا خبيثة، فالذي تعود على سب املشايخ  أن وإمارق ثيابك حي
هو ليس  ليس لكون البقاء حمرم ،نصحها بالفراقأ، - والبناء مل يتم - ...العلم

انتهت " الفضل وأهلالعلم  أهليف نيله من  كان زائغان ، وإمبشرك هو مسلم
  .الفتوى اجلائرة

  .يءنطق كل شسبحان الذي أ: أقول      
الصالح  أهلالعدوي احلقود على ابن  فضيلة املفيت أناقش أنقبل       

  .بعض الكالم يف النصيحةأود أن أذكر السلفيني، 
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العدوي لينصحها نصيحة تنجيها مما ختافه  ابن لتأس إمناالسائلة  األخت      
راا من الناصح اليت ال جتب اخليانة فيها ولو يف بعض ذ أمانةوختشاه، والنصيحة 

  .عنه سبحانه وإخباربالغ عن اهللا إوهي 
 ينلداَ، ةُصيحالن ينلداَ{ :-صلى اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا      

الناَ،  ةُصيحلدين الناحلديث} ...ةُصيح.  
      نةَ أَبِي وعريرولَ أَنَّ - رضي اهللا عنه -هسر لَّى -اللَّهص اللَّه هلَيع ولَّمس- 

 إِذَا: قَالَ. اللَّه رسولَ يا هن ما: قيلَ ،ست الْمسلمِ علَى الْمسلمِ حق{:قَالَ
هيتلَق لِّمفَس هلَيإِذَا عو اكعد هإِذَا فَأَجِبو كحصنتاس حصفَان إِذَا لَهو طَسع 

دمفَح اللَّه فَشهتإِذَا مو رِضم هدإِذَا فَعو اتم هبِعمسلم رواه{. }فَات{.  

    قال له، اإلخالص وداللة ألخيه املسلم حب املسلم على داللة والنصح      
  : -رمحه اهللا - الفضيل
      "مها مملوكان عبدان لك كان إذا ترى أال اخلَوف، من أفضل احلبأحد 
 حلبه غائبا أو كنت شاهدا ينصحك همامن حيبك فالذي خيافك، واآلخر حيبك
 إذا ويغشك خيافك، لما شهدت إذا ينصحك أن عسى خيافك والذي إياك،
ك وال عنه غبتاهـ"ينصح  

  :-رمحه اهللا -الصالح ابن عمرو أبو قال      
 دينهم أمور وتعليمهم مصاحلهم إىل إرشادهم املسلمني لعامة النصيحة "      

 عنهم، والذب أعدائهم على ونصرم خالم وسد عورام روست ودنياهم،
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 يكره ما هلم ويكره لنفسه حيب ما هلم حيب وأن ،هلم واحلسد الفسق وجمانبة
 .اهـ"ذلك شابه وما لنفسه

  :- رضي اهللا عنه -البصري وقال احلسن      
والذي نفسي بيده إن : -صلى اهللا عليه وسلم - قال بعض أصحاب النيب "      

إن أحب عباد اهللا إىل اهللا الذين حيببون اهللا إىل عباده : ئتم ألقسمن لكم باهللاش
  اهـ"وحيببون عباد اهللا إىل اهللا ويسعون يف األرض بالنصيحة

  :سؤال      
األخت بترك العدوي الظامل ذه الطريقة املختصرة ونصح ن با أجابملاذا       

اجلائر عن تزكية الشاب والثناء  هذا العدويوملاذا عدل  هذا الشاب الصاحل؟
جليس  نهأ وصفهو؟ األختعليه رغم علمه مبنهجه من حيث ما حكت عنه 

 .السوء وأنه زائغ وسيلوثها، ونصحها بعدم إمتام الزواج به وأمرها بتركه
 هقَلُخو هيند نَوضرت نم مكُجاَء اذَإِ{ :يقول -صلى اهللا عليه وسلم -والرسول

  }رواه الترمذي وغريه{ . }بريكَ ادسفَو ضِري اَألف ةٌنتف نكُوا تلُعفْت الّ، إِجوهوزفَ
العدوي حيقد على أهل الصالح الذين خيالفون منهج اإلخوان  ابن       

ن ويسقط من شأ ن احلزبينيأن يرفع من شأجل يبيع دينه من أ املفلسني،
  .يبيع دينه من أجل هذا أن، ومستعد املصلحني السلفيني الصاحلني

وال  ،ويسمع من الكبار ،نعم الشاب، صاحل وطالب علم الشاب هوهذا        
وإمنا اكتفى باألخذ  ،-السائلة أخربتكما  - يطعن ال يف العلماء وال يف املشايخ

شم يف الشاب رائحة  العدوي املبتدع الضالابن لكن . -رمحهم اهللا -عن الكبار
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نه سيلوثها جليس السوء وأ :سبه وشتمه وقال عنهحه، وطعنه رغم صالف السلفية
العدوي  ابن لقد خان. الزواج إمتامبتركه وعدم  األختنه، مث نصح وأ..نهأو

قال  .األمانةفخان  اإلسالممبا ليس من دين  أفىتخان اهللا ورسوله، والنصيحة، 
لرسولَ وتخونواْ أَماناتكُم وأَنتم يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ تخونواْ اللّه وا :تعاىل

  .-}27/األنفال{-تعلَمونَ 

إِنَّ اللَّه يدافع عنِ الَّذين آمنوا إِنَّ اللَّه لَا يحب كُلَّ خوان  :وقال سبحانه      
  .- }38/احلج{- كَفُورٍ

 اِهللا ةُنعلَ هيلَعفَ ماًلسم رفَخأَ نم{ :-صلى اهللا عليه وسلم - وقال النيب      
الْومكَالئة وأَ اسِالنجمعني، قْال يلُب منه صرف وال عرواه مسلم{ .}لٌد{  

قى يف يبهل  العدوي؟ابن هل يبقى يف األمة خري إن عمرها علماء مثل       
هم  الذين يكتمون احلق وهم يعلمون،ن حكمها املفسدون؟ مة صالح إاأل

 لقد حفظتورؤوس جهال، يغشون الناس من أجل احلزبية املقيتة اهلالكة، 
أن أصحاب : فيه - رضي اهللا عنهم -بة الكراميسا عن بعض الصحاكالما نف

ذا سئلوا نهم أن يعوها، فإن حيفظوها وتفللت م، أعيتهم أعداء السنةاألهواء هم أ
ثر األوهذا ". ضلوالم فضلوا وأبغري عبرأيهم استحيوا أن يقولوا ال نعلم، فأفتوا 

املتفق عليه - صلى اهللا عليه وسلم -ديث الرسولحل مصداق: }اَهللا نَّا ال ينزِتع 
 قِبي مذا لَى اتح ماِءلَعالْ ضِبقَبِ هضبِقْما ينا، وماِءلَعالْ ورِدص نم زاعاًتان ملْعالْ
عملاًا اتذَخ الناس ؤوساًر جفَ االًهسفْاَوا فَلُئوا بِتغرِي فَ مٍلْعلُّضاَوا ووالّض{.    

  .-رمحه اهللا -لباينمع اإلمام األالنفسية وعقدته العدوي  ابن      
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 -رمحه اهللا تعاىل - األلبايناإلمام  الشيخ من العدويبن  مصطفى موقف      
 أهل عليها يوافقه ال رأمو انتقاداته ويف احلديث، بعلم مشتغل كل عند معروف

 من األلباين الشيخ سقط أن العدويابن  تالمذة ببعضقد بلغ  األمرو العلم،
العدوي باملتساهل، وهذا ابن ن نعته وا ينعتونه باجلاهل، وسبق أصاربل  ،أعينهم

  .مكرر عنده يف حبوثه احلديثية
محد بن  أيب عبد اهللاأ لصاحبه "يد لكتاب الترشيدالتفن" :ومن قرأ كتاب      

زيغ العدوي املنهجي،  -حمالةال  -سريى -حفظه اهللا -يب العيننيبن أ ابراهيم
 هل العلم السلفيني ورميهم بالتساهل واجلهل احلديثي،كبار أطالة لسانه لوإ

لم صاحبه وعدم اطالعه على منا يدل على قلة عإن دل على شيء فوهذا الفعل إ
يظهر أنه  نالعدوي أراد أابن ديث، لكن لباين يف جماله التخرجيي لالحاعلم األ

سحاق يب اويسري يف موكب أ ،يف جمال التخريج طول كعبأعلى مرتبة وأ
العدوي ابن ويين ولم احلن يبلغا ذلك، وما عاحلويين فيوصفا باحملدثني، وهيهات أ

  .-رمحه اهللا -لباينرمل من رمال شاطئ علم األ إال كحبيت
 :أي كتاب جند يفوي وأين خترجيات احلويين؟ العدوابن فأين خترجيات       

نبئوين بعلم ! أو صححاه أو ضعفاه؟العدوي أو أخرجه احلويين؟ ابن أخرجه 
عبد بن ن يفعل كما فعل أخوه حممد ابن العدوي أأم يريد . أيها الناقدون

وهو  -نه معلولحلديث الصحيح عند مسلم وقال عنه إاملقصود الذي علل ا
إمام قال عنه و ،}كالَم ذَخأو كرهظَ برض نْاو عطاَو عمسا{حديث 

وهكذا يقوم هؤالء إىل  احلزيب إنه ضعيف؛ عبد السالم بايلاخلوارج املطرودين 
 ،و يضعفواوافق اهلوى يف نفوسهم فيعللوا أحاديث الصحيحة اليت ال تاأل
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رج؛ واهللا يظهر اهلفيختلف الناس يف نصوص الوحي وتقوم الفتنة ويقل العلم و
دهم عن عا حملاربة صحيحة للسنة ممن يدعون السلفية وهم حزبيون حقا، بإ

عد زمن السلف عن زمننااملنهج السلفي كب.  

  :قال الشيخ ابن ايب العيننني      
وأشهد أن ال اله  احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده"       

  :بده ورسوله، وبعدع ان حممدإال اهللا وأ
   لبايناألمام ادد على الشيخ اإل ن تعدي الشيخ مصطفى بن العدويفإ      

 ،تشكيكه يف علمه وفقههومبحاولة  ،خطائه دون غريهبتتبعه أل - رمحه اهللا -
، وكانوا حيال مل يكن خافيا على كثري من الناس وصاف غري الئقةوبوصفه بأ

  :مر على طوائفهذا األ
    :ئفة هلم عالقة وثيقة بالشيخ مصطفىطا      
ن كان يف بعضهم كثري من اخلري إال أم مل يكونوا على قدر وهؤالء وإ      
مر دينهم، فلم مييزوا بني العلماء وبني علم الشرعي جيعلهم على بصرية من أمن ال

تشبهني م وليسوا منهم، فظنوا أن الشيخ مصطفي والشيخ األلباين قرينان، امل
در من الشيخ مصطفى جتاه الشيخ األلباين على أنه من قبيل كالم ن ما يصوأ

در من فيه، فمهما ص وان بعضهم يف بعض، وعليه فليس هلم أن يتدخلرااألق
فلن يؤثر يف موقفهم وعالقتهم  - رمحه اهللا -لباينالشيخ مصطفى جتاه الشيخ األ

  .بالشيخ مصطفى يف قليل وال كثري

  :مرحبقيقة األ ة ومعرفةوطائفة على دراي      
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كل مسلم من التعدي على أهل العلم وأئمة الدين،  ويؤذيهم ما يؤذي      
ى تفاوت بينهم فيما يصيبهم من األذى، ثر السيء املترتب عليه، علويعلمون األ

م من الغضب بسبب ذلك التعدي على ثر السيء، وما يعتريهوما يناهلم من األ
  1اهـ..."هل العلمأ

ئهم، ويتهم كرباوئمة العلم يز لنفسه التعدي على أطفى بن العدوي جيمص      
ملا منوذج ، ألكرهخت املاضي ذاأليف سؤال آنفا يناه السلفيني بذلك، وما رأ

يعلنوا ن اجلماعة احلقيقيني، مل يستطيعوا أيقوم به املبتدعة يف حق أهل السنة و
ورهم الطاهرة، ت فنبشوا قبموافعمدوا إىل األحياء الردود واالنتقادات يف األ

شدة، سريم الراطعنوا يف قواهلم اهلادية، وأوزيفوا آثارهم النرية، لطخوا و
وتطاول جهاهلم على علماء األمة، وركن صغارهم إىل خمالفيهم الكبار، ففسدوا 

  .ضلواوأفسدوا وضلوا وأ
ق، خوان املفلسني، إفالس يف القول لبعده عن مصادر احلهذا منهج اإل      

  .إفالس يف الرأي لتجرده للمنطق، إفالس يف النصح إليثارهم اهلوى على احلق
خواين سروري قطيب حمترق، يعشق إ -هداه اهللا -ابن العدوي مصطفى       

ة يف احلق ونكران الباطل، وقد اخلوارج وميدح فيهم، وجعل من رموزهم القدو
يد بذلك رضى اهللا تعاىل قرأت كالما لبعض اإلخوة مل يذكر امسه بدعوى أنه ير

  : نه صادق، قالويقسم باهللا إ
 يا ة؛شلباي مصطفى يا بلسانك أذلك قد أنه اهللا أُشهد اهللا، إال إله ال"       

                                                        

  التفنيد لكتاب الترشيد -  1
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  اخلوارج من العدوي أن عمد بال السماء رفع الذي باهللا أقسم :مسلمني
 يقره ومل الوادعي هادي بن مقبل شيخه طرده وقد ،الدين يف تستر وإن اإلخوان

 من أخرجت لقد:" وقال عنده الشريعة يدرسون كانوا الذين العلم طلبة من
 ورأيتها مسعتها شهادة لكم سأنقله ما أن باهللا وأشهد".  الدنيا إىل مال من طلبيت
 أن شلباية العدويابن  ملصطفى املسلمني أحد ذكر يوم ذات(: وغريي أنا بعيين
 فرد ؛للمسلمني قاتل تكفريي لرج الدن بن أسامة أن :يقول امسلم هناك

 دمر الذي الدن بن يقول من اضربوا أي ،-اضربوه -:السائل على مصطفى
 يف العلماء كبار أفىت وقد قاتل، تكفريي احلرمني بالد يف وفجر أفغانستان دولة

 الشيخ فضيلة بذلك أفىت وممن قاتل، تكفريي خارجي بأنه الدن بن أسامة
 ج علىكان  من وكل الوادعي هادي بن ومقبل عثيمني بناو باز بنا العالمة
 يا لك وأقول ؛وخارجيته الدن بن بضالل أفىت قد ،السلف بفهم اهللا رسول

 تضلل أن تستطيع فلن اجلهلة من حفنة ضللت إن واهللا إنك عدوي يا مصطفى
 .احلقيقيني العلم وطلبة العلم هلأ

 :أسئليت على فأجبين قاحل على اخلوارج واإلخوان احلق على كنت وإن      
 الثثَ ىلَع يتمأُ قرِتفْتس{:- وسلم عليه اهللا صلى -اهللا رسول قال      

وسعيِبن فةقَر، واحةٌد الْ يفجنة اثْونتنِي وسبونَع يف ارِالن{.  
 املسلمني؟ اإلخوان فرقة الفرق أي من :لك فسؤايل      
 اهللا شرع -وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول طبق هل :الثاين السؤال      

 احلسنة؟ واملوعظة باحلكمة طبقه أم ؟والسيف بالكرسي
 املسلمني؟ اهللا رسول قتل هل      
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 احلاكم؟ على اخلروج شروط هي ما      
 اجلهاد؟ شروط هي ما      
  اهـ منقول..."الضالة؟ الفرق يف تتحدث ال ملاذا      

ممن  -جزاهم اهللا خريا - النقوالت عن بعض اإلخوة السلفيني وهذه بعض      
مام احلديث يف حق إ نقل ضالالت ابن العدوي واالامات اليت صرفها يف

  1:- رمحه اهللا تعاىل -عصره، الشيخ األلباين

  3:ص التفنيد كتاب انظر. غريه دون بالتتبع األلباين الشيخ ختصيص :أوال      
 له برميه األحاديث على احلكم يف الشيخ منهج صحة يف تشكيكه :ثانيا      

  4:ص. حتصى تكاد ال أا أخطائه ووصف بالتساهل،
 الفقه صاحب" : بقوله -اهللا رمحه -الشيخ مع األدب عن خروجه: ثالثا      

 4: ص التفنيد كتاب انظر "..... السقيم
 بني ملوازناتبا غريهل -العدوى مصطفى -الترشيد صاحب مطالبة: رابعا      

 انظر املوازنات وجوب منهج أصحاب من فهو ،وسيئاته الشيخ حسنات
 71 :ص الكتاب
  عنها العلم أهل وجواب موسى اهللا يبلن الترشيد صاحب إساءات:  ساخام     

 76: ص
 .86: ص.  والتعلم العلم يف لطريقته تفنيد:  ادسسا      
 الذين طلبته من العدوي ىمصطفاسم  مقبل الشيخ حذف لقد:  سابعا      

                                                        

  .كل النقط منقولة من نفس املصدر السابق بصفحاته املسجلة أعاله -  1
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  .105: ص... ذلك سبب وبيان يزيكيهم
 والقدامى املعاصرين العلم أهل أعراض يف الترشيد صاحب وقوع:  ثامنا      

 .136: ص
 العلماء على حيرضهم حيث العلم لطلبة الترشيد صاحب إفساد: تاسعا      
     140: ص.  فيهم وينفخ
 أئمة من أنه الدن بن أسامة على وقوله. مصر يف للحزبني مداهنته:  عاشرا     
 ة،الكثري ضاللته ومن منه وحذر أيضا 1يوصقال أسامة جرحه ولقد ،السنة أهل
 من سنوات أربع حوايل من مقبل شيخنا زار عندما أنه القوصي أسامه أخرب وقد

 مصطفى إن: معناه ما -اهللا رمحه - الشيخ له قال التفنيد كتاب كتابة تاريخ
 وجه أن يكفيه فلم. يبلغونين والطلبة الطلبة، إىل طيب غري كالم عين ميتكل

 تنقصه يقف مل بل مقبل الشيخ شيخه إىل وجهها بل األلباين الشيخ إىل سهامه
 شيخ وصف فقد ، السابقني اإلسالم أئمة لسانه طال حىت املعاصرين العلم ألهل

 ووصف األحاديث، علل يعرف ال بأنه -اهللا رمحه -القيم ابن اإلمام اإلسالم
 بل عنه، معروف هو مما ذلك غري إىل ،سارق بأنه -اهللا رمحه -السيوطي اإلمام

. العلماء على وحتريضهم العلم طلبة إفساد إىل العلم ألهل تنقصه من تعدى إنه
  .بتصرف يسري اهـ"137: ص التفنيد كتاب انظر

س وعشرين سئل مصطفى العدوي على قناة احلافظ عن خروج يوم مخ      
  يناير هل يعترب خروجا على احلاكم؟

                                                        

  .-هداه اهللا -أسامة القوصي هذا ضال مبتدع متلون: وشهد شاهد من أهلها -  1
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  :املفيت العدوي احلزيب القطيب السروري باأج      

  :احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وبعد"       
أما كخروج على حاكم مسلم، فاخلروج على احلاكم املسلم، قال رسول       

 يهف اِهللا نم مكُدنع احاًوب راًفْا كُورت نْأَ الّإِ{ :- صلى اهللا عليه وسلم -اهللا
بلكن الذي مت يف مصر مل يكن خروجا مبعىن اخلروج الذي يستوجب  ،}هانٌر

احلكومة نفسها هي اليت وضعت يف دساتريها ما يفيد  إمناال، ... قتل فاعله،
 بأنهفبذلك ال يوصف  ،اخلروج مل يكن خروجا بالسيف إن، مث 1 جتويز ذلك

      مطالبة برفع مظامل بأنهو وصف أ مطالبة حبقوق بأايوصف  وإمنا ،جخرو
  اهـ"- واهللا اعلم -
  

عدوي، يا من يشترط السيف يف الكفاك تضليال للناس يا ابن : قلت      
كل   والثالثة،ثننين بالكلمة، ويكون بالواحد واإلاخلروج، بل اخلروج يكو

 األسلحةالتظاهرات، مث االستالء على بالكلمة مث بالتجمعات و تبدأجات اخلرو
اآلخرة وال من جل األرواح من أجل مطالب دنيوية، ال من أمث القتال وزهق 

جات السلمية والتظاهرات أليس اخلروج يبدأ دائما باخلروالشرع، حتقيق جل أ
 بإزهاقيف ليبيا بالكلمة مث انتهى  أليس اخلروج بدأ؟ -كما تزعمون -السلمية
يف  تبدأمل  العباد؟ أوتقسيم البالد وتعطيل العبادة وتعطيل مصاحل األرواح، آالف

من قرينك الدجال العرعور بكلمة قاهلا يف قناة الصفا مث عمت  بأمرسوريا 
                                                        

ال بذلك من قومىت أصبحت الدساتري تغري حكم اهللا يف اخلارج على احلاكم؟  -  1
  !قبلك؟
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ألفا؟ أليس النار من عدد القتلى يف سبيل الدنيا ستني  هاومشلت حىت بلغ في
ار من قطرات أليست البحار واألاجلبال من احلصا،  أليسر، مستصغر الشر

  كلمة الكفر من حروف؟  األمطار؟ أليست

وهذا جواب آخر البن العدوي الكذاب عن نفس السؤال لكن يف قناة       
  :أخرى

 إمنا ؟جائز غري أو جائز هو هل سبق فيما احلكم عن النظر بغض: " قال      
 على خروجا يعد هذا هل عنها، سألت األخت :هي حمددة جزئية على أجيب

 تعاىل واهللا -فأقول خرج، من قتل يستوجب احلاكم على اخلروج ألن ؟اكماحل
  :أوالً ألن احلاكم؛ على خروج بأنه يوصف ال هذا إن: - وأعلم أعلى
 .بسالح خيرجوا مل -كذا-  اخلارجون      
 ،1ذلك يف هلم رخصت والدساتري ذلك، يف هلم رخص احلاكم أن: وثانيا      

                                                        

. رخصت يف ذلك وكذلك الدساتر ،قلت أن احلاكم رخص هلم يف اخلروج عليه - 1
وهذا هراء ال يصدقه عاقل، كيف يرخص احلاكم بدساتره يف اخلروج عليه، وهذا 

الطاعة  فهل جتوز... ه صحيحولو سلمنا جدال أن ما قلت - لتضليل للناس، فتواك عمرك ل
ال طاعة ملخلوق يف معصية  {:قال -لى اهللا عليه وسلمص -الرسولويف املعصية، 

؛ وإذا مل يكن هذا خروجا يف نظرك، فكيف تسميه ؟ مظاهرات؟ إضرابات؟ إن }اخلالق
أمل تعلم أن هذا من عمل اليهود والنصارى والتشبه م حمرم يف الشرع؟ أم ! كان كذلك

رعاع  -من هذا احلجم -تقول أن هذا تغيري منكر؟ إذا كان كذلك فهل يغري املنكر
الناس مبن فيهم أم يغريه أهل العلم والصالح بالنصح لوالة األمور والنصح للرعية 
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 بأم يوصفون ال التوصيف فبهذا منكر، عن اة نظرهم وجهة يف هم مث
     الرسول حلديث بالقتل؛ عليهم حكم بذلك وصفوا وإذا احلكام، على خوارج

 قشي نْأَ يدرِي لٍجر ىلَع يعمج مكُرمأَو متاكُأَ نم{: - وسلم عليه اهللا صلى -
عاكُصم وفَيرق جماعكُتاقْفَ متكَ لوهاائن مالذي التوصيف فبهذا ،}نَكاَ ن 

 تريدين اليت الطريقة ذه احلاكم على اخلوارج باب حتت يندرج ال مسعتيه
 .عنها السؤال
  كالمه انتهى" التوفيق وباهللا هذا      

اخلروج باألحجار والرشاشات والبنادق أن  -يا ابن العدوي -يعين: أقول      
أم أنك ستغري الرأي يف ثورة ليبيا ! يف؟ال يسمى خروجا حىت يكون بالس

بذلك تسقط  فتقول أنه خروج، وتقول يف ثورة سوريا أنه خروج؟ إذا قلت
، بل سيسخط عليك كل - اإلخوان وغري اإلخوان - مصداقيتك عند أتباعك،
 أاالنفاق العملي، فقولك  أصحابمن املتلونني  وأنت .متعصب عاطفي جواظ

، يدل على مسألتني خفيتني يف - ج واضحوهي حقا خرو - ليست خروجا
ولكنك ختشى  ،املصري حسين مبارك األمرنك تكفر ويل أ :األوىلصدرك، 

عاقبة الدنيا من انتقادات لذلك امتنعت عن اجلهر بالتكفري واخلارجية،  ونعت
  .فال هم لك فيها اآلخرةعاقبة  أما ا؛

أن تقول تستحيي : أوال إخواين وتستحل اخلروج؛نك فأل :الثانية أما      
على اخلروج حلة  أصبغت :ستعلن حزبيتك، ثانيا ألنك إخواين،نك للناس إ

                                                                                                                                    

  .بالصرب والتصرب؟  كالمك كله نفاق وكذب وتضليل وتقول على اهللا بغري علم=
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إىلالعلم  أهل املنكر من ريتغي مهمةُ النهي عن املنكر، وسبحان اهللا كيف انتقلت 
يري املنكر ذا احلجم يقوم به العلماء، تغ أن تهوتعلمعرفه الذي أ! ؟رعاع الناس

تغريون منكر اخلروج بالنصيحة بالصرب الذي  ؛ أال-تدعون كما -  نتم علماءوأ
؟ واللّه يحب الصابِرِين  :اهللا يقول أليس ب اهللا تعاىل؟جعله اهللا شرطا لنيل ح

وما يلَقَّاها إِلَّا الَّذين صبروا وما يلَقَّاها إِلَّا ذُو حظٍّ : -سبحانه وتعاىل -أمل يقل 
يا  سحقاتبا لكم و ؛أيها اخلونة ال حظ لكمفواهللا نتم أأما  ،-}35/فصلت{-عظيمٍ

ليست  أاالفتنة الكربى وتقولون  إىلتدفعون الناس  ،معشر اخلوارج القعدية
يف  هرات املتربجات الالئي خرجناون العبل جهاد لنيل الشهادة، وتسم ،فتنة

األقباط والنصارى  وتقولون عن تلن يف هذه الفتنة،قُ إنشهيدات  إنالثورات 
قتلوا يف الساحة؛ ما أعظم  إنالذين خرجوا معكم هم شهداء  واملسيحيني

  !!نتم تعلمونتراءكم على اهللا بكتمانكم احلق وأجهلكم وما أعظم اف
  
 :   العدوي ابن ان حال مصطفىبي 
 هادي بن مقبل العالمة الشيخ ةذتالم منكان  العدوي ابن مصطفى      

 ،"مقبل ترمجة" :هكتاب من العدوي اسم احم مقبل والشيخ -هللا رمحه -الوادعي
 كتاا يف قالت مقبل الشيخ زوجو ،-اهللا رمحه -األلباين الشيخ على لتهجمه

 واملبتدعة احلزبيني من مقبل الشيخ زائرو أما " : " اجلزيرة إلمام ةاألخري الرحلة"
 بن ومصطفى ربيكال سعد: منهم ولكن أيضاً كثريون وهم دخن، قلبه يف ومن

 .32ص...."  ومعه العدوي
 فقد ،-اهللا رمحهما - مقبل الشيخ األلباين العالَّمة ا نصح اليت األمور ومن      
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  )3139(  احلديث حتت)  386/  1( "الصحيحة"  يف قال
 هادي؛ بن مقبل الشيخ الفاضل أخينا من ينتهي يكاد ال عجبِي إنَّ: وحقاً"      
فكَي يّضثَالَه هذا حاشئني من وأمّوي مثل - الندأنْ على -وحنومها واملُؤذن، الع 

 عمّا يشغلُونا وأنْ! الطَّريق؟ أوّلِ يف بعد وهم العلْمِ؛ هذا يف النّقْد سلَّم يتسلَّقُوا
نحيف ن هددص - نم ةمدبِ خة كُتّنّالس - ّدّرٍ ولو ،أمثاهلم على بالريلٍ بِقَدئض 
 ؟ الوقت! من

 حفظه -عادل واألخ): "9 :ص( للرسالة تقدميه يف قَولُه ذلك له يشفَع وال      
 "الدين ناصر الشيخ العصر حمدّث مبرتلة يكن لَم وإنْ ،-اهللا

 يولكنِّ بكثري، ذلك دون أنّنِي نفِْسي على أَشهد أنا بل وصدق؛ حقّ فهذا      
 النّاشئني أولئك ينصح أنْ مقبل الشّيخ على الواجب من أنَّ أَرى -ذلك مع -
 من اُألمّةَ ينفَع ما ينشروا وأنْ فيه، ينبغوا حتّى العلْمِ؛ هذا دراسة على بواأيد أنْ

 النّاس يطّلع ىحتّ إليه، بِحاجة النّاس أنَّ يعلمون ممّا والفقهية، احلديثيّة البحوث
 اهـ"به هلم ويشهد ، علْمهم! ثَمرة على

  :الشرعية األسئلة يف رضا علي الشيخ قالو      
 عليه، الرد -اهللا رمحه -الوادعي مقبل شيخنا كفانا فقد العدوي أما "      

 خترجياته خالل من احلديث يف والتحقيق البحث قوي أجده مل: مضيفاً وأقول
   1اهـ" وحتقيقاته اتهوتعليق

 

                                                        

  28/08/2006: امليالدي بتاريخ إجابة -  1
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جوابا على سائل يسأل عن حال  - أصلحه اهللا - العتييب أسامة الشيخ قال      
  : أمحد فريد ومصطفى العدوي

 مدرسة املدرسة وهذه ،اإلسكندرية املدرسة من أما عنهما أعرفه الذي"       
 شديد وتعلُّق ،اهللا أنزل ما بغري احلكم مسألة يف عظيم خللٌ عندهم تكفريية

 يعين بعض، أولياُء وبعضهم ،باحلكم متعلقة قطب سيد راوأفك ،قطب بسيد
 مبسألة اللهج أو قطب سيد ألفكار الواضح تأييد عليهم يظهر ال أولئك بعض
 للمصرحني وأخالء وأحباب وأصدقاء وأنصار أولياء لكنهم احلكام، تكفري
 عبد بن وحممد املقدم، إمساعيل بن وحممد الربهامي، ياسر سهمورؤ من ، بذلك

 حمض تكفرييّ ولكنه فقيه بأنّه اشتهِر كان وإن الشر رؤوس من وهو -املقصود
 وكذلك حطَيبة، أمحد كذلك ،-بذلك ويتبجح بصراحة بكلِّ التكفري ويعلن
 النقيب كذلك حسان، حممد وكذلك احلويين، إسحاق أبو وكذلك فريد، أمحد

 وقد املنوال، هذا على كلُّهم اإلسكندرية باملدرسة سمونَي ممن كبرية وجمموعة
 أنّ فزعم هؤالء شأن يف التلبيس السلفية إىل املنتسبني الشباب بعض حاول
 اهللا فَنفَع الصوفية وحياربون الشرك عن وينهون التوحيد إىل يدعون الناس هؤالء

 السنة ءعلما بعض عظموني ورمبا ،بالسّنّة باالهتمام الناس ويدعون مصر يف م
  اهـ خمتصرا ..."- اهللا رمحه - األلباين كشيخنا

  
إن مصطفى ابن العدوي حزيب قطيب سروري تكفريي من : خالصة القول      

اخلوارج القعدية الذين يدفعون الناس إىل تكفري احلكام للخروج عليهم، 
  .من أمثاهلمال كثر اهللا .بفتاويهم املغرية، وحقدهم الدفني للسلفية نفسها
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  .التكفري عند ابن عبد املقصود باجلملة      
  !أمها: قالوامن يشهد للعروسة؟ : قيل يف بعض األمثلة االجتماعية عندنا      

  :األشبال ما قالت فامسع ألم العروسة أيب
يها، ومدح فوق حدود فيه تزكية مبالغ فنشر يف بعض املواقع كالما       

 الزهريى األشبال أبو حسن مسهوهو شهادة رجل ا جيعل السلفي حريانا،العصمة 
 :ما يليللعروسة جاء يف شهادته  أم العروسة،

 عندي فهم األبدال لفظ جاز وإذا الزمان، هذا يف أعنيهم الذين احملامد"       
 مصر، يف عفيفي املقصود عبد بن حممد الشيخ حسيبهم تعاىل واهللا كذلك،
 نقدم ال منازع؛ بال مصر يف احملدثني إمام اللطيف عبد بن عمرو حممد والشيخ

   ...اإلسكندرية يف املقدم إمساعيل بن حممد والشيخ أحدا، عليه
كان حممد عبد اللطيف  إذا احلويين إسحاق أبووأين حمدث العصر؟ : قلت      

  إمام احملدثني بال منازع ؟
  :املقصود عبدبن  حممد شيخه عن - أم العروسة - األشبال أبو قالو      
 -وجل عز -اهللا إيل الدعاة أعالم ومن السلفية، الدعوة أعالم من علم"       

 . "احلبيبة مصر يف
 ولعلكم واحد، وقت يف وقاضينا عاملنا املقصود عبدبن  حممد الشيخ: وقال      

 يف بينهم ليقضي إليه يهرعون إمنا - وجل عز - اهللا إيل الدعاة أختلف إذا تعجبون
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 إال هذا وما ،2 وحكمه رأيه على يرتل وكلهم ،1 نزاعام ويف خصومام
 "...العباد قلوب يف له القبول لوضع
 إمساعيل بن حممد فورا أتذكر واهللا ،مسهإ مسعت أو هلقيت إذا ":وقال      

  اهـ" 3البخاري

شيخ للعروسة ه بو األشبال يف تزكيتت أم العروسة أواآلن سنرى هل صدق      
بعضا من ضالالته وطاماته نقال عما  ضعرِبعد أن أَ اخلوارج وإمامهم يف مصر

رة، واحلكم بيننا كتاب اهللا وسنة نشر عنه على الشبكات بالصوت والصو
  .-صلى اهللا عليه وسلم - رسوله

نا اهللا ا هدنيالسلفي إلخواننافيما يتعلق مبسألة االنتخابات، أنا أقول :" قال      
مون يف هل تض!  السلفية يف العصر احلديث؟من هم زعماء . وإياكم يا إخواننا

ابن جربين، ابن ... الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي،الشيخ

                                                        

دامى يردون تنازعام إىل أنفسهم ارج القه كما عند اخلومثل ،هذا تان عظيم: قلت -  1
فَإِن تنازعتم في شيٍء  :وال يردوا إىل الكتاب والسنة، ويف هذا خمالفة عظيمة لقوله تعاىل

 فَردوه إِلَى اللّه والرسولِ إِن كُنتم تؤمنونَ بِاللّه والْيومِ اآلخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيالً
   فكيف يردوا اىي ابن عبد املقصود؟ ذلك واجب، :أيذلك خري،  . }59/لنساءا{

  إِلَى اللَّه وما اختلَفْتم فيه من شيٍء فَحكْمه: وهذا أيضا من البهتان لقوله تعاىل -  2
 رة الكذاب وعبد الرمحن بن ملجمبل، وأنا اقسم أنه إذا لقيته فورا أتذكر ذا اخلويص -  3
وبني بني شيخك ابن عبد املقصود فوغريمها من أصحاب التكفري، أما البخاري  سفاحال

  .بدابني الظلمات والنور هل يستويان؟ أكما اإلمام الكبش النطاح 
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 ،- رمحة اهللا عليهم مجيعا -األلباينعثيمني، شيخ احملدثني يف هذا العصر الشيخ 
بل صرحت اللجنة الدائمة بالوجوب، ... ينبغي علينا كل هؤالء يفتون بأنه

وصرح الشيخ ابن عثيمني بالوجوب وغريهم أيضا ممن ذكرت، بالوجوب دعم 
  اهـ"للشريعة بالوجوب تأييدهذا فيه  إذنوانتخاا،  اإلسالمية األحزاب

أن  أريدالعلم فيما ادعاه لتفنيد كالمه،  أهل أقوالسرد أ أنوقبل : أقول      
الذين األعالم حد من هؤالء أفاك، ما قال أابن عبد املقصود كذاب  إن لأقو

ابن جربين قد  إالتؤيد وتنتخب،  أنالدينية جيب  األحزابن أمساءهم بأذكر 
عبد ال ختتلف عن ابن  األحزاب إىلونظرته  ،حزيب قطيب ألنهيقول ذلك 

  .املقصود

هو  املقصود عبد ابن كما وصفها سالميةإ أحزاب إنشاءفالقول جبواز       
يف الكتاب فقد وردت آيات كثرية جدا  أما، واإلمجاعحمرم بالكتاب والسنة 

هو ضرب من  إمنان التحزب ل وتبني الوعيد يف حق املتحزب، وأحترم التحزب ب
هو الْقَادر علَى أَن يبعثَ علَيكُم عذَابا من  :قال تعاىل. عقاب اهللا لعباده

كُمقضٍ فَوعب أْسكُم بضعب يقذيعاً ويش كُملْبِسي أَو كُملجأَر تحن تم أَو     
  .-}65/األنعام{-

هو الْقَادر علَى أَن يبعثَ : اآلية هذه نزلت ملا: قال اهللا عبد بن جابر عن      
كُمقن فَوا مذَابع كُملَيأَ {:- وسلم عليه اهللا صلى -اهللا رسول قال ، عوذُع 

أَو يلْبِسكُم ، } كهِجوبِ وذُعأَ {:قال ،أَو من تحت أَرجلكُم ،} كهِجوبِ
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       :-وسلم عليه اهللا صلى -اهللا رسول قال ،ويذيق بعضكُم بأْس بعضٍشيعاً 
} هذأَ ههقال أو - نُو :أَ ذاهيسحبان وابن واحلميدي والنسائي البخاري رواه {. }.ر 

  .}وغريهم
والَ تكُونواْ كَالَّذين تفَرقُواْ : وقال تعاىل مبينا أن التحزب تشبه بالكفار      

 يمظع ذَابع ملَه كلَئأُوو اتنيالْب ماءها جم دعن بلَفُواْ متاخآل عمران{-و 
/105{-.  

: أصحاب األحزاب والفرقيأمر الرسول أن يتربأ من  وقال سبحانه وهو      
 إِلَى اللّه مهرا أَممٍء إِنيي شف مهنم تا لَّسعيواْ شكَانو مهينقُواْ دفَر ينإِنَّ الَّذ

  .-}159/األنعام{-ثُم ينبئُهم بِما كَانواْ يفْعلُونَ 

وإِنَّ هذه أُمتكُم  :للباطل تحزبني بأم متعصبةوقال سبحانه وهو يصف امل      
 قُونفَات كُمبا رأَنةً وداحةً وا  )52(أُمبٍ بِمزا كُلُّ حربز مهنيم بهروا أَمقَطَّعفَت

  -}املؤمنون{- )54( فَذَرهم في غَمرتهِم حتى حنيٍ )53(لَديهِم فَرِحونَ 

واعتصمواْ بِحبلِ اللّه : وهو يأمرنا باالجتماع على الكلمة وقال سبحانه      
 قُلُوبِكُم نيب اء فَأَلَّفدأَع مإِذْ كُنت كُملَيع ةَ اللّهمواْ نِعاذْكُرقُواْ وفَرالَ تا ويعمج

  .-}103/آل عمران{-فَأَصبحتم بِنِعمته إِخوانا

وأَنَّ هذَا صراطي : وقال سبحانه وهو يبني لنا الطريق الصحيح يف االنتماء      
 اكُم بِهصو كُمذَل هبِيلن سع بِكُم قفَرلَ فَتبواْ السبِعتالَ تو وهبِعا فَاتيمقتسم

  .-}153/األنعام{-لَعلَّكُم تتقُونَ 

حمرمة للتحزب والتفرق قطعية الثبوت قطعية الداللة، هذه أدلة قرآنية        
ويغيبها عن ذاكرته  قصود خيالف صريح النصوصعبد املفما بال ابن والتشرذم، 
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قال ما قال من  إمناوحفيظته؟ بل هو يعلم معناها وال ينكره يف قرارة نفسه، 
  .الدينية لشيئني األحزاب تأييدوجوب 

الذين ذكرهم جييزون تعدد  واألئمةالعلماء  أن يبني للناس أن أراد: األول      
معترفا به من طرف  إسالميااملسلمني حزبا  اإلخوانفيكون  ،الدينية األحزاب

  .األعالمهؤالء 

رموز  أنبدعوى  اإلخوانحزب  إىليضل الناس ومييلهم  أن يريد: الثاينو      
  .األحزابهذه  تأييد -أجازواوليس  -أوجبواالسلفية قد 

العلم وهو يشهد هلم  أهلالكذب على ب قصودعبد املابن  جترأكيف فانظر       
بكذبه هذا هو يطعنهم يف عقيدم  أم زعماء السلفية يف هذا العصر؛

 إتيانصريح القرآن ويفتون بوجوب  األعالمكيف خيالف هؤالء  إذ ومنهجهم،
    !؟ما حرم اهللا

يتورعون عن الكذب على اهللا،  ال من اإلخوان املسلمني هؤالء الكذابون      
 ابن ههبشالذي ي أهذاوال يستحيون من الناس من كشفهم لزيغهم وافترائهم؟ 

احملدثني قدميا وحديثا؟  بإمام فوصفاك يأهذا الكذاب األ !األشبال بالبخاري؟
و اتوِي الظُّلُمتسلْ ته أَم ريصالْبى وموِي اَألعتسلْ يقُلْ هور16/الرعد{-الن{-

نيرِمجكَالْم نيملسلُ الْمعج35(أَفَن(  َونكُمحت فكَي ا لَكُمم)36(  لَكُم أَم
  .-}القلم{-) 37( كتاب فيه تدرسونَ

  
  :املقصودعبد ب كالم ابن كذِّوهو ي - رمحه اهللا -األلباين اإلماممع  واآلن      
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  :-تعاىل رمحه اهللا -قال      
املشاركة يف  أنلة مرارا وتكرارا، وقلنا حنن تكلمنا يف هذه املسأ"       

ونظام  ن نظام الربملاناتذلك أل ،الذين ظلموا إىلاالنتخابات هو ركون 
 اإلسالميةكل مسلم عنده شيء من الثقافة  -علمأفيما  -االنتخابات يعتقد

ام الربملانات ليس نظاما نظام االنتخابات ونظ أنالصحيحة، كل مسلم يعلم 
كثريا ممن هلم نوع من املشاركة يف  أن أظن، ولكن يف الوقت نفسه إسالميا

الربملان هو مثل جملس شورى املسلمني،  أنيتومهون  اإلسالميةشيء من الثقافة 
  مفرغ اهـ"إطالقاكذلك  األمروليس 

  :-هللا تعاىلرمحه ا -وسئل      
هده اجلماعات واألحزاب والتنظيمات هو حكم الشرع يف تعدد  ما      

اإلسالمية مع أا خمتلفة فيما بينها يف مناهجها وأساليبها ودعواا وعقائدها، 
واألسس اليت قامت عليها وخاصة أن مجاعة احلق واحدة كما دل احلديث على 

 ذلك؟
  :اجلوابقال اإلمام احملدث يف       
؛ ولذلك فنوجز ب عن هذا السؤالول اجلوالنا كلمات كثرية وعديدة ح "      

ال خيفى على كل مسلم عارف بالكتاب والسنة وما كان : فنقول. الكالم فيه
، أن التحزب والتكتل يف مجاعات خمتلفة - رضي اهللا عنهم -عليه سلفنا الصاحل

بل ذلك مما  ،يءب ثانياً ، فليس من اإلسالم يف شاألفكار أوالً واملناهج واألسالي
: منها قوله تعاىل ،يف أكثر من آية يف القرآن الكرمي -وجل عز -ى عنه ربنا
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ن املشركوا مكونزب بِما وال تاً كل حعيوا شم وكَانهينقُوا دفَر نيني من الذ
ولَو شاَء ربك جلَعلَ الناس أمةً : يقول -وجل عز - فربنا. لَديهم فَرحون

لالُونَ خمتزال يدة واحكوبر محن رني إال ماستثىن من  - تبارك وتعاىل -فاهللا ؛ف
بد منه كونياً وليس شرعياً، استثىن من هذا االختالف هذا اخلالف الذي ال

  إال من رحم ربك: الطائفة املرحومة حني قال
 عز -وال شك وال ريب أن أي مجاعة يريدون حبرص بالغ وإخالص هللا      
من األمة املرحومة املستثناة من هذا اخلالف الكوين، إن يف أن يكونوا  -وجل

ذلك ال سبيل للوصول إليه ولتحقيقه عملياً يف اتمع اإلسالمي إال بالرجوع إىل 
، وإىل ما كان عليه سلفنا - عليه الصالة والسالم - الكتاب وإىل سنة الرسول

 . -رضي اهللا عنهم -الصاحل
يم يف املنهج والطريق السل - عليه وسلمصلى اهللا - ولقد أوضح رسول اهللا      

أنه خط ذات يوم على  -صلى اهللا عليه وسلم -غري ما حديث صحيح عن النيب
األرض خطاً مستقيماً وخط حوله خطوطاً قصرية عن جانيب اخلط املستقيم مث 

وا السبلَ وأنَّ هذَا صراطي مستقيماً فَاتبعوه وال تتبع: -تبارك وتعاىل - قرأ قوله
، ومر بأصبعه على اخلط املستقيم، وقال هذا صراط اهللا .فَتفَرق بكم عن سبِيله

 لِّكُ سِأْى رلَعو{:-عليه السالم -وهذه طرق عن جوانب اخلط املستقيم ، قال
 }هيلَإِ اسو النعدي طانٌيها شنم ريقٍطَ

ثل األحزاب واجلماعات مت شك أن هذه الطرق القصرية هي اليت ال      
على أن يكون حقاً من  صالواجب على كل مسلم حريولذلك ف. العديدة

، وأن ال يأخذ مييناً ويساراً، أن ينطلق سالكاً الطريق املستقيمالفرقة الناجية 
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الذي حدثنا عنه القرآن  -تبارك وتعاىل -وليس هناك حزب ناجح إال حزب اهللا
 .لحونَفْمالْ هم إنَّ حزب اِهللا الَأَ: الكرمي
فإذاً، كل حزب ليس هو حزب اهللا فإمنا هو من حزب الشيطان وليس من       

حزب الرمحن، وال شك وال ريب أن السلوك على الصراط املستقيم يتطلب 
معرفة هذا الصراط املستقيم معرفة صحيحة، وال يكون ذلك مبجرد التكتل 

لكنهم ال يفقهون من  ،الم احلقوالتحزب األعمى على كلمة هي كلمة اٍإلس
صلى اهللا عليه  -على قلب حممد - تبارك وتعاىل -هللاهذا اإلسالم كما أنزل ا

صلى اهللا عليه  -ة الفرقة الناجية اليت صرح النيبهلذا كان من عالم ،- وسلم
 . }ايبحصأَو هيلَا عنا أَم يه:} ا حينما سئل عنها فقال  - وسلم
احلديث يشعر الباحث احلريص على معرفة صراط اهللا املستقيم أنه فإذاً هذا       

 . جيب أن يكون على علم بأمرين اثنني هامني جداً
  .- صلى اهللا عليه وسلم -ما كان عليه الرسول : األول      
ذلك ألن الصحابة  -عليه الصالة والسالم -ما كان عليه أصحابه :واآلخر      

: ، وثانياًوسنته - صلى اهللا عليه وسلم - يهينا أوال هدالكرام هم الذين نقلوا إل
 أنهم الذين أحسنوا تطبيق هذه السنة تطبيقاً عملياً، فال ميكننا واحلالة هذه 

  .إال بطريق أصحابه -صلى اهللا عليه وسلم -نعرف معرفة صحيحة سنة النيب
إال  فالشاهد من هذا وذاك أن فهم اإلسالم فهماً صحيحاً ال سبيل...       

صلى اهللا  -ا اإلسالم العظيم الذي تلقوه عنهمبعرفة سري الصحابة وتطبيقهم هلذ
 . إما بقوله وإما بفعله وإما بتقريره -يه وسلمعل

من  األساسلذلك نعتقد جازمني أن كل مجاعة ال تقوم قائمتها على هذا       
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حكام الكتاب والسنة ومنهج السلف الصاحل دراسة واسعة جداً حميطة بكل أ
اإلسالم كبريها وصغريها أصوهلا وفروعها، فليست هذه اجلماعة من الفرقة 

صلى اهللا  - املستقيم الذي أشار إليه الرسول الناجية من اليت تسري على الصراط
  . يف احلديث الصحيح -عليه وسلم

وإذا فرضنا أن هناك مجاعات متفرقة يف البالد اإلسالمية على هذا املنهج،       
وطريقها  ،ليست أحزاباً، وإمنا هي مجاعة واحدة ومنهجها منهج واحدفهذه 

واحد، فتفرقهم يف البالد ليس تفرقاً فكرياً عقديا منهجياً، وإمنا هو تفرق 
بتفرقهم يف البالد خبالف اجلماعات واألحزاب اليت تكون يف بلد واحد ومع 

 .ذلك فكل حزب مبا لديهم فرحون
بل جنزم بأا على تلك  ،أا على الصراط املستقيم هذه األحزاب ال نعتقد      

 . الطرق اليت على رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه
  1اهـ"ولعل يف هذا جواباً ملا سبق

قد رد على ابن  -رمحه اهللا -احلاضر الغائب على أن اإلمام األلباين يبلغفل       
  .- رمحه اهللا - العظيم اإلمامذا عبد املقصود كذبه وادعاءه فيما قاله يف حق ه

  :أيضا - رمحه اهللا - وقال       
ولذلك فنحن نؤيد كلَّ من يدعو إىل الرد على هؤالء اخلارجني على "         

                                                        

املنان  لعكاشة عبد ،فتاوى الشيخ األلباين: من كتاب) 114/ 106( :انظر ص - 1
 مكتبة التراث اٍإلسالمي. الطييب  الطبعة األوىل 
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احلُكَّام، والذين حيثُّون املسلمني على اخلروج على احلُكَّام؛ ألنَّ هذا اخلروج 
 .خروج عن اإلسالم

أن يسري مسريةَ السلف، سلفيةَ واليت هي الكتاب والسنة، فعليه من ادعى ال        
قد ذكرت آنفاً بأنَّ من دعوة العلماء  .سم ال يغين عن حقيقة املسمىوإالَّ اإل

قاطبة أنه ال جيوز اخلروج، وال جيوز التكفري، فمن خرج عن دعوة هؤالء ال 
سمي نفسه مسلماً، ولكنه ال يعمل كذلك املسلم الذي ي )!سلفي(نسميه بأنه 

وقُلِ اعملُوا فَسيرى اُهللا عملَكُم  :-تبارك وتعاىل -باإلسالم، ولذلك قال ربنا
 ما كُنتبِم ئُكُمبنفَي ةادهالشبِ ويمِ الغالونَ إِلَى عدرتسونَ ونمواملُؤ ولُهسرو

  -}105.التوبة {- تعملُونَ
، والسبب الدعوةُ السلفية هي تحارب احلزبية بكلِّ أشكالها وأنواعها        

أما  .تمي إىل شخص معصوم وهو رسول اهللاواضح جدا، الدعوة السلفية تن
، قد يكونون يف أنفسهم األحزاب األخرى فينتمون إىل أشخاصٍ غري معصومني

  .اء العاملني، ولكن أتباعهم ليسوا كذلكصاحلني، قد يكونون يف ذوام من العلم
سلفي أو اجلماعة الفالنية سلفية، لكنهم ال يعملون الن أخرياً وختاماً، فأل        

بالدعوة السلفية اليت هي الكتاب والسنة والتمسك مبا كان عليه السلف، وإالَّ 
وله فهم خارجون عن الدعوة السلفية؛ والدليل الذي أختم به هذا اجلواب هو ق

ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه اهلُدى ويتبِع غَير سبِيلِ  :تبارك وتعاىل
ولذلك  .-}115النساء {-املُؤمنِني نولِّه ما تولَّى ونصله جهنم وساَءت مصريا

،إىل السلف عي االنتسابإذا لَم يعملوا مبا كان عليه  فكلُّ اجلماعات اليت تد
السلف، ومن ذلك ما حنن بصدده أنه ال جيوز تكفري احلُكَّام وال اخلروج عليهم، 
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  1اهـ"...فإنما هي دعوى يدعوا

 -رمحه اهللا تعاىل -املقصود كالم اإلمام العالمة ابن بازعبد وإليك يا ابن       
  :يف األحزاب واالنتماء إليها

  :يف حتذير الشباب من االنتماء إىل األحزاب -رمحه اهللا تعاىل -قال      
 على جيب واحداً درباً لنا بني -وسلم عليه اهللا صلى -حممداً نبينا إن "      

 اهللا يقول القومي، دينه ومنهج املستقيم اهللا صراط وهو يسلكوه أن املسلمني
وه والَ تتبِعواْ السبلَ فَتفَرق بِكُم عن وأَنَّ هذَا صراطي مستقيما فَاتبِع :تعاىل

 العزة رب ى كما .-}153/األنعام{-سبِيله ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تتقُونَ 
 ألن الكلمة؛ واختالف التفرق عن -وسلم عليه اهللا صلى -حممد أمة واجلالل

 :- وعال جل - قوله يف كما العدو وتسلط الفشل أسباب أعظم من ذلك
 ما الدينِ من لَكم شرع: تعاىل وقوله .تفرقُوا وال جميعاً اللَّه حببل واعتصموا

 أنْ وعيسى وموسى إبراهيم بِه وصينا وما إليك أوحينا والذي نوحاً به وصى
 .إليه تدعوهم ما املشركني على كَبر فيه تتفرقوا وال الدين أقيموا

رمحه  - إىل آن قال.. .القلوب وتآلف الكلمة احتاد إىل إهلية دعوة فهذه      
 مما اإلسالمي اتمع يف واجلماعات الفرق كثرة أن فيه شك ال ومما: -اهللا

 كلمة اتفاق ألن ،ثانياً اإلنس من اإلسالم وأعداء أوال الشيطان عليه حيرص
 جيعلهم عقيدم ويستهدف يهددهم الذي اخلطر راكهموإد ووحدم املسلمني

                                                        

  .98: ص -هداه اهللا -لعبد املالك الرمضاين "فتاوى العلماء األكابر " -  1
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 ودرء املسلمني مصلحة أجل من واحد صف يف والعمل ذلك ملكافحة ينشطون
 اإلنس من األعداء يرضاه ال مسلك وهذا وإخوام، وبالدهم دينهم عن اخلطر

   وبذر مشلهم وتشتيت املسلمني كلمة تفريق على حيرصون هم فلذا واجلن،
 يزيل وأن احلق على املسلمني كلمة جيمع أن اهللا نسأل بينهم؟ اوةالعد أسباب

   1اهـ"عليه والقادر ذلك ويل إنه وضاللة، فتنة كل جمتمعهم من

  :كذلك - رمحه اهللا -وسئل الشيخ اإلمام عبد العزيز بن باز        
مجاعة اإلخوان، مجاعة : الدخول يف هذه اجلماعات هل تقرون مثال        

ليغ، مجاعة اجلهاد، أو تنصحوم بالبقاء على طلب العلم مع طُالَّب العلم من التب
  الدعوة السلفية ؟

  :بقوله -رمحه اهللا -فأجاب        
ننصحهم مجيعاً باالجتماع على كلمة واحدة وهي طلب العلم والتفقُّه  "        

ننصحهم مجيعاً بأن  يف الكتاب والسنة والسري على منهج أهل السنة واجلماعة،
يكون هدفهم هو اتباع الكتاب والسنة والسري على منهج أهل السنة واجلماعة، 

 . وأن يكونوا مجيعاً يسمون أنفسهم أهل السنة، أو أتباع السلف الصاحل
، ال  أو مجعية التبليغ، أو كذا وكذاأما التحزب لإلخوان املسلمني        

، ولكن ننصحهم بأن يكونوا كتلة واحدة ومجاعة واحدة لطننصح به، هذا غ
 . يتواصون باحلق والصرب عليه، وينتسبون ألهل السنة واجلماعة

هذا هو الطريق السوي الذي مينع اخلالف، وإذا كانوا مجاعات على هذا         

                                                        

  5/202.204 متنوعة ومقاالت فتاوى جمموع -  1
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لكن كلهم على  ،صنعاء :، ومجاعة يفإب :يضر كوم مجاعة يف الطريق ما
وينتسبون إىل أهل السنة ة السلفية اتباع الكتاب والسنة يدعون إىل اهللا الطريق

، هذا ال بأس به وإن تعددت اجلماعات واجلماعة من غري حتزب وال تعصب،
  1اهـ"اوطريقهم واحد الكن يكون هدفهم واحد

فأين ختفي وجهك عن الناس بكذبك على هؤالء األعالم يا ابن عبد          
  !ملقصود؟ا

  
 :يا ابن املقصود -رمحه اهللا -وهذا كالم العالمة ابن عثيمني        
ى ريسفَ مكُنم شعي نم هنا{ :- صلى اهللا عليه وسلم -يستفاد من قوله"       

اخفَثرياًكَ الفاًت ،لَعكُيبِ مسأنه إذا كثرت األحزاب يف األمة ال تنتمي إىل } ..يتن
  . حزب

خوارج، معتزلة، جهمية، الشيعة، : هنا ظهرت طوائف من قدمي الزمان      
وتبليغيون وما أشبه ذلك، كل  2إخوانيون سلفيون : الرافضة، مث ظهرت أخريا

                                                        

سجل مبكَّة " من شريط بعنوان أسئلة أيب احلسن للشيخني ابن باز وابن العثيمني -  1
  هـ 1416املكرمة يف السادس من ذي احلجة عام 

الذين حيلقون شوارم حىت تظهر من حتتها جلودهم، وهي : فيونالسل: يقصد ب -  2
كابن حسان وأتباعه واحلويين كذلك وابن  عالمة تدل على أم زعماء اإلخوان املسلمني

وحتزبوا باسم السلفية وهم ليسوا إال إخوان  ،يعقوب أيضا، هؤالء كلهم يدعون السلفية
  همفافوسيبني الشيخ بعد قليل ذلك،  . املسلمني
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صلى اهللا عليه  -ما دعا إليه النيب...هذه الفرق اجعلها على اليسار وعليك ب
وال شك أن الواجب على } ينداشرال فاِءلَخالْ ةَنسيت ونسبِ مكُليْع{- وسلم

مجيع املسلمني أن يكون مذهبهم مذهب السلف، وال ينتمي إىل حزب معني 
يسمى السلفيني، الواجب أن تكون املذهبية منهج السلف الصاحل ال التحزب إىل 
من يسمى السلفيون، انتبهوا للفرق، هناك فريق سلفي، هناك فريق يسمى 

  اهـ مفرغ..."إتباع السلف !السلفيون، املطلوب ماذا؟
  

 جيوز هل: -حفظه اهللا تعاىل -الفوزان صاحل العالّمة الشيخ فضيلة سئل      
 واجلماعات؟ والتفرق التحزب خطر وللعامة للشباب يبينوا أن للعلماء

 والتفرق االنقسام وخطر التحزب خطر بيان جيب نعم ":فضيلته فأجاب      
 يظنون اجلماعات ببعض اخندعوا اآلن العوام ىتح ألنه بصرية على الناس ليكون

 والفرق األحزاب خطر والعوام املتعلمني للناس نبني أن فالبد احلق، على أا
 عليه، وساكتني هذا عن عارفني كانوا العلماء: الناس قال سكتوا إذا ألم

 األمور، هذه مثل حتدث عندما البيان من فالبد الباب، هذا من الضالل فيدخل
 سكوت مع العوام ألن املتعلمني، على اخلطر من أكثر العوام على خلطروا

  1اهـ "احلق هو وهذا الصحيح هو هذا أن يظنون العلماء

ثنتني وسبعني فرقة هل هذه اجلماعات تدخل يف اإل :-حفظه اهللا -وسئل      
 اهلالكة؟

                                                        

  68 :ص املفيدة األجوبة -  1
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إلسالم نعم، كل من خالف أهل السنة واجلماعة ممن ينتسب إىل ا" :فقال      
ثنتني ن أصول اإلميان، فإنه يدخل يف اإليف الدعوة أو يف العقيدة أو يف شيء م

 1اهـ"والسبعني فرقة، ويشمله الوعيد، ويكون له من الذم والعقوبة بقدر خمالفته
   

 : نفس املصدر من  07: يف ص -حفظه اهللا -وقال      
لى منهج آخر فإنه وسار ع - يعين منهج السلف -من خالف هذا املنهج"       

وإمنا ليس منا ولسنا منه، وال ننتسب إليه، وال ينتسب إلينا، وال يسمى مجاعة، 
ألن اجلماعة ال تكون إال على احلق، فهو الذي يسمى فرقة من الفرق الضالة 

وإِن تولَّواْ فَإِنما : جيتمع عليه الناس، وأما الباطل فإنه يفرق وال جيمع قال تعاىل 
 مقَاقٍهي شاهـ " ف. 

  :-حفظه اهللا -وسئل      
 اإلسالم أو وصفها ما وجه صحة نسبة اجلماعات املوجودة اليوم إىل      

إمنا مجاعة املسلمني واحدة باإلسالمية وصحة إطالق لفظ اجلماعات عليهم و
 ؟ - رضي اهللا عنه -كما يف حديث حذيفة

  :-حفظه اهللا تعاىل -فكان جوابه      
صلى  -األمر بغريب قالليس هذا اجلماعات فرق توجد يف كل زمان و "      

 تقَرتافْو ،ةقَرف نيعبسى ودحى إِلَع ودهيالْ تقَرتفْا{ :- اهللا عليه وسلم

                                                        

   16 :ص نفس املصدر -  1
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ة قَرف عنيبسو الثى ثَلَيت عمأُ قرِتفْتسو ،ةقَرف عنيبسو نِيِْتنى ثلَى عنصارلَّا
  .} ةٌدواح الّإِ ارِي النا فهلُّكُ

              أخربنا عنه رسولفوجود اجلماعات ووجود الفرق هذا أمر معروف و      
 ،        }ثرياًكَ الفاًترى اخيسفَ مكُنم شعي نم {:وقال - سلمصلى اهللا عليه و -
ضمام إليها هي مجاعة االنواالقتداء ا معها و لكن اجلماعة اليت جيب السريو

ملا بني  - صلى اهللا عليه و سلم -ألن الرسول، اجلماعة الفرقة الناجيةأهل السنة و
نا ا أَم: ؟ قال يه نمو: قالوا ،ةٌدواح الّإِ ارِي النا فهلُّكُ {: هذه الفرق قال

لَعيه أَوكان هذا هو الضابط يف اجلماعات إمنا جيب االعتبار مبن ، }يحابِص
وأصحابه من السلف  -سلمصلى اهللا عليه و - منها على ما كان عليه الرسول

والسابِقُونَ اَألولُونَ من الْمهاجِرِين واَألنصارِ والَّذين  :الصاحل واهللا تعاىل يقول
نج ملَه دأَعو هنواْ عضرو مهنع اللّه يضر انسم بِإِحوهعبا اتهتحرِي تجت ات

يمظالْع زالْفَو كا ذَلدا أَبيهف يندالخ ارههؤالء هم  .-}100/التوبة{-اَألن
ال انقسام من أول األمة إىل آخرها هم مجاعة مجاعة ليس فيها تعدد و ،اجلماعة
لَنا ولإِخوانِنا الَّذين والَّذين جاؤوا من بعدهم يقُولُونَ ربنا اغْفر  :واحدة

يمحر وفؤر كا إِننبوا رنآم ينا لِّلَّذلا غي قُلُوبِنلْ فعجلَا تو انا بِالْإِميقُونبس   
 صلى اهللا عليه -هذه هي اجلماعة املمتدة من وقت الرسول .-}10/احلشر{-
وأما من خالفهم من ماعة إىل قيام الساعة وهم أهل السنة واجل - سلمو

اجلماعات فإا ال اعتبار ا وإن تسمت باإلسالمية وإن تسمت مجاعة 
صلى  - فكل ما خالف اجلماعة اليت كان عليها الرسول ،الدعوة أو غري ذلك

فإا من الفرق املخالفة املتفرقة اليت ال جيوز لنا أن ننتمي  -وسلم اهللا عليه
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  .عندنا انتماء إال ألهل السنة واجلماعةفليس  ،إليها أو ننتسب إليها
       يمقاطَ املُسترا الصن6(اهد( لَيهِمع متأَنع يناطَ الَّذرالفاحتة{-ص{-  

ومن يطعِ اللّه والرسولَ فَأُولَئك مع  :م يف قولههنيبعليهم ذين أنعم اهللا الو
م من النبِيني والصديقني والشهداء والصالحني وحسن الَّذين أَنعم اللّه علَيهِ

ة اليت اختذت منهجها كتاب اهللا وسنة فاجلماع، -}69.النساء{-أُولَئك رفيقًا 
             :-سلمصلى اهللا عليه و - عملت بقولهو - صلى اهللا عليه وسلم - رسوله

ها كوا بِسمدي تعب نيني مدهمالْ نيداشالر فاِءلَخالْ ةَنسيت ونسبِ مكُيلَعفَ{ 
وعضلَوا عها بِيواجِالنذ إِواكُيم ومحدهؤالء هم اجلماعة املعتربة  .}مورِاُأل ثات
ختتلف يف بل هي مجاعة خمالفة و ،ما عداها من اجلماعات فإنه ال اعتبار او

كلها يف النار إال  ،لكن كلها حتت الوعيدو ،من احلقوقرا  بعدها عن احلق
  .  1اهـ"نسأل اهللا العافية  ،واحدة

  
احلرب الفهامة عامل مصر األول الذي يرجع إليه العالمة  اإلمام أسألُ :اآلن      

وهذا  اإلفكذا  جئت أينمن : املقصودعبد حممد بن عند التنازع والتحاكم 
 باإلمجاعقالوا  أم، وامتهم األعالميته على هؤالء البهتان العظيم الذي افتر

قال . جييزون بدل يوجبون: ويا ليتك قلت !!!؟األحزابهذه  تأييدبوجوب 
إِنما يفْترِي الْكَذب الَّذين الَ يؤمنونَ بِآيات اللّه وأُولئك هم الْكَاذبونَ : تعاىل

  .-}105/النحل{-
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ا بالقول الواحد بتحرمي التحزب والتفرقة، ومل يقولوا جبواز لقد قالو      
، أعوذ باهللا من -كما تدعي - فضال أن يقولوا بوجوب تأييد األحزاب التحزب
  .لك يا إمام اإلخوان املفسدينمث رٍشكذاب أَ

اإلرهابية اإلجرامية أسامة بن  القاعدة لرأسليته بن عبد املقصود وتوحممد       
  .ر مجيع اتمعات اإلسالمية حكامها وحمكوميها وأحل دماءهاالدن الذي كف

  :قال ابن عبد املقصود      
 من أنه وأعتقد وأواليه، الدن بن أسامة ألحب إين واهللا ... واهللا نعم"      

 عليه اهللا صلى -املصدوق الصادق عنهم أخرب الذين اهللا سبيل يف ااهدين
 مسرة بن جابر حديث من مسلم صحيح يف واحلديث - الدين هذا وأن  - وسلم

 ذاه زالُي ال {:قال -وسلم عليه اهللا صلى -النيب أن -عنه تعاىل اهللا رضي -
الدين تلُقات لَعيه صابةٌع مالْ نمسمنيل حىت تقوم السأَ ،ةُاعقالَ و حىت أْيتي 

   1اهـ"}اِهللا رمأَ

القائمني  اإلرهابيني من كبار التكفرييني العمليني بن الدن أنعرفه والذي أ      
وتشريد ، األطفالم وتيت ،وترميل النساء ،على قتل املسلمني، وختريب العائالت

 .، هكذا هو ابن الدنوتعطيل مصاحل العباد ،وختريب البالدالناس 

  :عن أسامة بن الدن - رمحه اهللا تعاىل - باز ابن الشيخ قال      
 من غريمها من أو املسعري، من أو الفقيه، من تصدر اليت شراتالن هذه "      

                                                        

  58 :الدقيقة)  االبتالء أنواع(  :بعنوان هل شريط يف -  1
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 االلتفات وعدم وإتالفها عليها القضاء جيب والفرقة، الشر ودعاة الباطل دعاة
 جيوز وال الباطل، هذا من وحتذيرهم للحق، وإرشادهم نصيحتهم وجيب إليها،
 إىل يعودوا وأن ينصحوا، أن وجيب الشر، هذا يف معهم يتعاون أن ألحد

 وابن والفقيه للمسعري ونصيحيت ويتركوه، الباطل هذا يدعوا وأن رشدهم،
 اهللا يتقوا وأن الوخيم، الطريق هذا يدعوا أن سبيلهم سلك من ومجيع الدن

 سلف مما اهللا إىل يتوبوا وأن رشدهم إىل يعودوا وأن وغضبه، نقمته وحيذروا
  1اهـ"وبتهمت بقبول التائبني عباده وعد سبحانه واهللا منهم،

 

يف  - رمحه اهللا -ليمن الشيخ مقبل بن هادي الوادعييف لقاء مع عالمة او      
الشيخ قال  11503: العدد 19/12/1998الرأي العام الكويتية بتاريخ " جريدة
 ،شؤم وبالء على األمة أبرأ إىل اهللا من بن الدن فهو :"- رمحه اهللا -مقبل

  اهـ"وأعماله شر

املالحظ أن املسلمني يتعرضون للمضايقات يف : سائلسأله ء يف نفس اللقا      
  الدول الغربية مبجرد حدوث انفجار يف أي مكان يف العامل ؟

  :- رمحه اهللا -أجاب الشيخ مقبل      
من بريطانيا يشكون التضييق أعلم ذلك ، وقد اتصل يب بعض األخوة  "      
، فقلنا لرباءة من أسامة بن الدنإعالن ا ، ويسألون عما إذا كان جيوز هلمعليهم

                                                        

 410/ 8 :فتاويه جمموع - 1
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، والواقع يشهد أن املسلمني يف دول أنا منه ومن أعماله منذ زمن بعيدهلم ترب
حركة اإلخوان املفلسني أو  الغرب مضيق عليهم بسبب احلركات اليت تغذيها

  اهـ"، واهللا املستعانغريهم

  أمل تقدم نصيحة إىل أسامة بن الدن ؟: السائل      
، كن اهللا أعلم إن كانت وصلت أم اللقد أرسلت نصائح ل: ب الشيخأجا      

، إىل اهللا النا وإعانتهم حىت ندعو خوة يعرضون مساعدمإوقد جاءنا منهم 
ساء القبائل وبعد ذلك فوجئنا م يرسلون ماال ويطلبون منا توزيعه على رؤ

ا إىل ، وطلبت منهم أال يأتولشراء مدافع ورشاشات، ولكنين رفضت عرضهم
ولن نسمح لطلبتنا بغري  ،، وأوضحت هلم أن عملنا هو دعوي فقطثانيةمرتيل 
  .أهـ "ذلك

 
صفر  18من تسجيل بتاريخ ) حتفة ايب(قال الشيخ مقبل يف كتاب       
  ):من وراء التفجريات يف أرض احلرمني؟(هـ حتت عنوان  1417
بخاري ومسلم يف روى ال وكذلك إسناد األمور إىل اجلهال، فقد"       

           قال رسول اهللا : قال - رضي اهللا عنهما - اهللا بن عمرو عن عبد صحيحيهما
 نم هعزِتنزاعا يتان ملْعالْ ضبِقْال ي إنّ اَهللا{: -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم -
 الناس ذَتخاملًا اع قِبي ملَ ذاتى إِ، حماِءلَعالْ ضِبقَبِ ملْعالْ ضبِقْي نكلَ، وبادعالْ
ؤرا جاالً، فَوسهسفْأَوا فَلُئوا بِتغرِي فَ مٍلْعضأَلّوا ولّواض {. 
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العامل الفالين ما يعرف عن الواقع شيئًا، أو عامل جامد، تنفري، : كما يقال      
هرت ، فقد ظ"البدعة"اليت ينبغي أن تسمى مبجلة " السنة"كما تقول جملة 

  .عداوا ألهل السنة من قضية اخلليج
عز  -يقول اهللا ،تركوا الرجوع إىل العلماء ختبطوا منذإن الناس : وأقول      
وإِذَا جاءهم أَمر من اَألمنِ أَوِ الْخوف أَذَاعواْ بِه ولَو ردوه إِلَى : وجل

 -}83/النساء{- علمه الَّذين يستنبِطُونه منهمالرسولِ وإِلَى أُولي اَألمرِ منهم لَ
   .وأويل األمر هم العلماء واألمراء والعقالء الصاحلون

يا لَيت لَنا مثْلَ ما : خرج على قومه يف زينته قال أهل الدنيا ماوقارون عند      
لَّذين أُوتوا الْعلْم ويلَكُم ثَواب وقَالَ ا )79(أُوتي قَارونُ إِنه لَذُو حظٍّ عظيمٍ 

   .-}القصص{-)80(اللَّه خير لِّمن آمن وعملَ صالحا ولَا يلَقَّاها إِلَّا الصابِرونَ 
وتلْك الْأَمثَالُ نضرِبها للناسِ وما : والعلماء يضعون األشياء مواضعها      

 }22/الروم{إِنَّ في ذَلك لَآيات لِّلْعالمني...-}43/العنكبوت{- لْعالمونَيعقلُها إِلَّا ا
يرفَعِ اللَّه الَّذين آمنوا  ...-}28/فاطر{-إِنما يخشى اللَّه من عباده الْعلَماء ...

اتجرد لْموا الْعأُوت ينالَّذو نكُمادلة{- م11/ا{-.   
فهل يرفع اهللا أهل العلم أم أصحاب الثورات واالنقالبات وقد جاء يف       
صلى اهللا عليه  -أنّ النيب -رضي اهللا عنه -عن أيب هريرة" صحيح البخاري"

 هلهأَ رِيىل غَإِ رماَأل دسا وذَإِ{:مىت الساعة؟ فقال: سئل - وعلى آله وسلم
  .جاهل رئيس حزب وهو، }ةَالساع رِظتانفَ

ومن األمثلة على هذه الفنت الفتنة اليت كادت تدبر لليمن من قبل أسامة بن       
نريد مبلغ عشرين ألف ريال سعودي نبين ا مسجدا يف بلد : الدن إذا قيل له
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. بقدر إمكانياتنا - إن شاء اهللا - ليس عندنا إمكانيات، سنعطي: فيقول. كذا
) أو أكثر(خذ هذه مائة ألف : فيقول .وغريمها نريد مدفعا ورشاشا: وإذا قيل له

 .اهـ"وإن شاء اهللا سيأيت الباقي
 

هذا سائل  مأحسن اهللا إليك :-رمحه اهللا تعاىل - سئل الشيخ أمحد النجميو      
ى آو نم اُهللا نعلَ{ :أنه قال -السالمعليه الصالة و -النيبعن يقول قد صح 

محم يؤعلى دولة طالبان واحلديث ينطبق  هل هذا ،}ثاًدون اخلوارج وخاصة أ
فيه أربعة الذي يشرف عليه أسامة بن الدن و ويعدوم يف معسكر الفاروق

 فصيل اهلاجري،و وفصيل الشهراين، فصيل املعتم، :الفصيل األول :فصائل
   يكفرون احلكام و ربعة هم الذين فجروا يف العليا،و هؤالء األ وفصيل السعيد،

  علماء يف هذه البالد؟يكفرون الو

  :- حفظه اهللا - فأجاب الشيخ      
و هؤالء الذين آووهم داخلون يف  حمدثني، نال شك أن هؤالء يعتربو"       

             اللعنة اليت لعنها منو ،-صلى اهللا عليه وسلم - هذا الوعيد الذي قاله النيب
               أنت ن واحداً قتل بغري حق وفلو أ. }ثاًدحى مآو نم اُهللا نعلَ{:فعل ذلك

اً ديألست تعترب مؤ منعتهم،ألصحاب الدم ما لكم عليه سبيل و قلتوأويته 
 أهـ" ! للمحدثني

       
  :- حفظه اهللا - قال الشيخ صاحل آل الشيخ      
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جانب االحنراف يف فهم اإلسالم، هذا له أسباب كثرية جداً، لكن يف  "      
املعلم يف التعليم ما قبل اجلامعي حيتاج إىل نظرة جادة، أنا لست مع  من أمهها أن

واملعلم اآلن يعطي  ،الذين يقولون إن املشكلة يف املناهج، إن املشكلة يف املعلم
خذ منهج العقيدة يف  ،ذا املنهج لو أتينا ونشرحه مثالًمنهجاً خمتصراً، وه

من أوله إىل أخره ألنه كله  هذا املنهج ميكن أن نقرأه يف يوم كله ،املتوسط
يعلّم هذا املنهج ملدة سنة ) املعلم(عشرون صفحة أو ثالثون صفحة، وهو اآلن 

أو كل يوم ساعة، هنا الشرح الذي سيكون، أن بعض املعلمني عندما يعطي 
املعاين غري الصحيحة وأنا واجهت هذا عند أوالدي حيث يأتون ويقولون إن 

وتطبيقها ذا الشكل، ويكون هذا  ،مها كذاومفهو ،هذه معناها كذا وكذا
خالف الصحيح حىت يف مسائل التوحيد والعقيدة يطبقوا بشكل خاطئ، 

فلماذا قبل ثالثني سنة مل .ملنهج الديين الذي درستموه كلكمواملنهج هو نفس ا
ومل يعط إال خالل اخلمس عشرة سنة األخرية؟  ،يؤد إىل احنراف أو غلو ديين

ة سنة األخرية صار هناك اندفاع كبري جداً من الشباب حيتاج ويف اخلمس عشر
ي أن يكون املعلم ومن أهم أسبابه هو املعلم، وهلذا أقول من الضرور. إىل عالج

عية والدينية معداً إعداداً صحيحاً وليس كل متخرج يف كلية للموضوعات الشر
ىت تضبطه إىل إن املعلم حيتاج ح .شرعية أو من كلية إسالمية يصلح ألن يعلم

إعداد أوالً وحيتاج إىل كتاب معلم مفصل ال خيرج عنه، وإذا خرج عن كتاب 
املعلم هذا حياسب عليه ألن كتاب املعلم ال وجود له يف املسائل الدينية، هناك 
كتاب الفقه، كتاب التوحيد، كتاب التفسري، لكن أين الشرح ومن أن يأيت به 
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يف هذه األزمة رمبا مسعتم بعض املدرسني  حىت إنه. يعطونك مدارس كثرية جداً
  .1هـا."ميجد أسامة بن الدن وهذا خلل يف فهم اإلسالم

  
الضالل، من كذب ونفاق  أوصافجتتمع فيه كل  حممد بن عبد املقصود      

ى غري ، وطعن للوالة، وصرف للنصوص عللإلرهابينيوحتزب وتكفري ومواالة 
مرض  األياميف هذه  أصابه، وقد إبليسمن فهو شر  .معناها، االدعاءات الباطلة

 أهلفضال عن  - يف احلزب الواحد إخوانهالكلب الذي محله على الطعن يف 
ومل  الطعن يف ياسر برهامي وأطالفطعن يف حممد بن حسان  - العلم املعتربين

إا السياسة اليت ال تترك لألخ أخا وال للصديق  .ينج منه قرينه مصطفى العدوي
  .للوالدين ولدا وال لألخالء معاشرة، إنه داء الكلب الذي ال شفاء لهصديقا وال 

يف جرم ال يرضاه عودة الشباب والوقوع  إىلهذا املبتدع حين أصبح  نواآل      
بالصورة والصوت شريطا له  رأيتاملصريون لشيخ هو القدوة العظمى هلم، فقد 

 حيفظان املصرى وحممود وداملقص عبد بن حرقوص فضيحة :"ر على النت بعنوانومنش
 .الناس قناة من مأخوذ املقطع وهذا .راجعون إليه وإنا هللا إنا .قلب ظهر على ايتنكت فيلم

عن  حممود املصري القصاص هو يتحدث معو املنظر مضحك وخمزي      
يته كله عشق عملي وغرام فعلي جنسي، رأهو  الذي" تايتنيك" قصته مع الفيلم 

اليت قام ا كل  باألدواروكان يشيد له  ،القصة بكاملها وحيكي له هيتحدث مع
                                                        

  8/11/2001بتاريخ  .جريدة الرياض - 1
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 وعلى اهلواء مباشرة، حيكيان ذلك ومها يضحكان على املأل، من البطل والبطلة
الداهية حممود املصري قد حفظ الفلم على  أنوهو  ،وفوجئت مبا مل خيطر ببايل

اوره وسبقه حم إالينطق ابن عبد املقصود مبقطع  أن، وقبل أيضا ظهر قلب
ر ابن عبد كلما ذك "ما شاء اهللا" ويقول حبسمث تراه ي ،ذلك إىلاملصري 
  .شيئا من هذه اخلالعةمقطعا أو املقصود 

  !!نييا لغفلة العلماء والدعاة الضالني املضل      

! ؟األشبال باأأم العروسة، يا البخاري يا  اإلمامأهذا هو اإلمام الذي يشبه       
املصريون عند التنازع  إليهالذي يرجع  اإلمامأهذا هو ! عيا أبا الضبا بل

      علمتم قول الرسول أماينشر الفساد ويقره عرب الشبكات؟ !! والتحاكم؟؟
 الْمجانة من وإِنَّ الْمجاهرِين، إِالَّ معافًى أَمتى كُلُّ {:-صلى اهللا عليه وسلم -
 فُالَنُ يا فَيقُولَ اللَّه، ستره وقَد يصبِح ثُم عمالً، بِاللَّيلِ الرجلُ يعملَ أَنْ

لْتمةَ عارِحكَذَا، كَذَا الْبو قَدو اتب هرتسي هبر بِحصيو فكْشي رتاِهللا س 
هنرضي اهللا عنه - عن أيب هريرة  أخرجه البخاري ومسلم { .}ع{. 

كيف يتبعون هذا الناعق املارق وهم يعلمون بوائقه  !!يا لغفلة الناس      
ماء ويرد عليهم وفضائحه، نعم ال راد لقضاء اهللا، أهذا عاملكم الذي ينتقد العل

السلفية  أئمةمثل هذا النوع من اخللق خيول له الرد على بالعلم واملنطق؟ أ
  ؟-تالءحفظهما اهللا تعاىل من كل بالء واب -كالشيخ ربيع بن هادي والفوزان

أسباب ألربعة الرباين إاليف العامل  الرجل نه ال يطعنيا ابن عبد املقصود أعلم ا 
  :اجلهل إىلكلها مرجعها 
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  .-وهذا من اجلهل -ال يعرفه ألنهإما       
  .فال نعت له غري اجلهل -أصالنه جاهل أل وإما      
ني الثرى فشتان ب - تعتقد هذا أنوهذا من جهلك  - نه قرين لهأل وإما     

  .والثريا
   خرب به الرسولكما أ مركب فهذا جهل -عامل نهه أأن يظن يف نفس وإما      

  .- صلى اهللا عليه وسلم -
  :-رمحه اهللا تعاىل -عياض بن الفضيل قال      
  ،الدنيا به تلعب وعاملٌ افتقَر، قومٍ وغين ذلّ، قومٍ عزيز: ثالثة ألرحم إني"       

 . "الدنيا به تلعب وعاملٌ افتقَر، قومٍ وغين ذلّ، قومٍ يزعز :شيء أصعب
  :-رمحه اهللا -احلسن وقال 

 بعمل الدنيا طلب يعين القلب وموت القلب، موت العلماء عقوبة"       
  ." اآلخرة
  :وقال الشاعر      
  أعجب بالدين دنياه يشتري ومن          باهلـدى الضاللة ملُبتاع عجبت 
  "أعجب ذَين من فهو سواه بِدنيا          دينه باع من هذين من وأعجب 

 
 

 ****  
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حزيب قطيب سروري إخواين تكفريي ، منهجه الديين كتور نبيل العوضيدال      

وهو يف حيب الشيعة يتودد إليهم، من أنصار الشيعة املتخفيني وراء السنة، 
الضالة اليت تدعي املنهج السلفي يف  عبد الرزاق الشاجييعضو يف فرقة احلقيقة 
  .الدعوة
ينهج ج أشياخه يف دربه  نكات منهج نبيل العوضي يف الدعوة، قصاص      

كوجدي غنيم القعدي وطارق السويدان الشيعي وغريهم من القصاص والوعاظ 
يعتمد السلف يف الدعوة، بعيد متاما عن طريقة املنحلني منهجا وعقيدة وسلوكا، 

طار هلا إ و رمبا اخترع القصة وبىنأيف مواعظه على القصص من الواقع املعاش، 
ال بأس :" -وهو ميدح نبيل العوضي ويثين عليه - كما قال الشيخ املطلق التأثري

  ".أن نوجد للناس قصصا هادفة ولو كانت كاذبة
ملنهج وال يف الفقه وال يف العوضي ليس على علم ال يف العقيدة وال يف ا      

السرية، وقد تتبعتله هذه العلة، فلما حبثت عن السبب وجدته  ه كثريا فوجدت
مثله مثل مجيع  -وال جيتهد يف قراءة الكتب املعتربة ال يستزيد من طلب العلم

، -وحزب النور ومدعي السلفية يف مصر كاإلخوان األحزاب إىلالدعاة املنتمني 
  .يعطيه لم، وفاقد الشيء الندهم النشغاهلم بالدعوة عن طلب العبل اكتفوا مبا ع

العوضي مثله مثل احلزبيني الذين ذكرم سبقا يف هذا الكتاب، لسان       
ويصفهم طاعن يف أئمة العلم، ويف مجيع السلفيني الذين يسميهم باملدخليني، 
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باملعروف  يقول باألمر -عامل كان أم عامي -بل يطعن يف كل فردباملرجئة، 
والنهي عن املنكر باسم اجلرح والتعديل، وذا مل ينج من لسانه أحد ال ابن باز 

، -رمحهم اهللا - وال ابن عثيمني وال األلباين وال النجمي وال اجلامي وال الوادعي
ي وال وال الربيع وال الفوزان وال اللحيدان  وال زيد وال اجلابري وال ابن هاد

، وال أحد من أهل العلم الكبار، فضال عن - فظهم اهللاح - بازمول وال البخاري
  .الصغار والعوام، بل يسمي هؤالء العلماء بالنبتة، أي أعشابا طفيلية

 ،العوضي يتبجح ويتحدث عن وجوب صفاء العقيدة وسالمة املنهج      
العلين والتوافق العلين  اإلنكارجديدا ليس فيه معىن عن  وجيعل للسلفية منهجا

 إىلاالنتباه  أرجوالعلم بعلم اجلرح والتعديل، ولتعم الفائدة  أهليعرفه  وهو كما
  .ما نشرته القناة الشيطانية الرسالة

مربة : "يف برنامج -كما يقول اإلعالميون - يف لقاء له عرب اهلواء مباشرة      
استفرغ العوضي كل ما يف قلبه من حقد على السلفيني، حماوال  "اإلميانطريق 
لناس من املشاهدين أن السلفيني هم شر الناس بني اخللق بدعوى أم إخبار ا

م يسبون العلماء ويطعنون فيهم، مما وأمرجئة العصر، وينهجون منهج التفرقة، 
الشيخ  :نشر هذا اللقاء على النت وعنونه إىلمحل بعض املتعصبة من اهلالكني 

  .نبيل العوضي يرد على املرجئة وأتباع ربيع املدخلي

 أقوالالعوضي دون  أقوالوسأختصر يف نقل اللقاء ألنه طويل وانقل فقط       
  .هفااملذيع الذي استض

ة السلفيني هؤالء ال جيمعهم تنظيم، ال جيمعهم حزب، مهم:" قال العوضي      
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من  أصالال جتمعهم مجعية، فلسفة الدعوة السلفية هكذا، التحرر، بل كان 
 أناحنبلي  أناال تقل  .اهب الفقهية، ال تلتزم مبذهبالتحرر من املذهو بداياا 
خذوا، كل يؤخذ من قوله ويرد، خذ من حيث أ ،ررحت .ال... أناشافعي 

وهلذا . على فهم السلف واإلمجاعالكتاب والسنة : األوىلإرجع للمصادر ...
وال مدرسة وال غريها، ولعل  ،جيمعهم كلهم أنجتد ما فيه حىت شيخ يستطيع 

  اهـ.."سلبيات أحيانا أيضا إذن ،فيه اجيابيات هذا

  :بسم اهللا أقول      
فهذا مدح ".  تنظيم وال حزب وال مجعية ال جيمعهم السلفيني إن" أما قوله      

ا وهذا صحيح، ال جيمعنوإن كان هو جعله يف مقام الذم والقدح،  منه ال قدح،
اإلسالم ال ن ، ألمبتدعة و ديين وال مجعيةتنظيم دميقراطي وال حزب سياسي أ

اهللا يف هذا فال  أطاعاحلزبية، ومن  إىلطريق  ألا يعترف باحلزبية وال باجلمعية
اإلسالم بأمور، والقادح هنا جاهل بل جيب االقتداء به ،قدح فيه من غريهي 

التنظيم فنحن منظمون واحلمد هللا يف حياتنا ويف دعوتنا  وأمامنهجا وعقيدة، 
ن عليهم تمعووال خنرج على والة أمورنا، بل حنن جمن عبادات، وما يتعلق بنا م

وال نطيعهم إن أمروا  وندعوا هلم باخلري والصالح، ما أقاموا الصالة فينا،
كلمة اجلمعية ليست يف اللسان العريب فضال  فأوال :وأما اجلمعيات هذه مبعصية،

يف فقه جيتمع فيه، فالعوضي ضعيف جدا تكون من منهج السلف كمكان  أن
أنا أحتدى العوضي أو أيا من وحل اهللا، ما حرم اهللا وحيرم ما أ اللغة لذا تراه حيلل

  . املتحزبني أن يثبت يل أن ما يسمى باجلمعية أا كلمة عربية
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اهللا يف  أمرن الذي خيالف ضي هذا يدل على جهله املركب، ألالعو لقوف      
هذا شارع عنه ويذمه كالتحزب، فمبا ى ال مروأمر رسوله يف سنته ويأكتابه 

  .جهل من اجلهل نفسهأ

بل كان أصال من بداياا هو التحرر من املذاهب الفقهية، ال  :"أما قوله      
  ".حترر. ال... تلتزم مبذهب ال تقل أنا حنبلي أنا شافعي أنا

 ،بقوله هذا يدل على أنه يقدح حىت يف السلف الصاحل العوضينبيل       
كذلك ، "بل كان أصال من بدايتها التحرر من املذاهب الفقهية:" لهوالدليل قو

وحنن  ،ن هذا هو العلم الذي اتفق عليه أهل السنة واجلماعة قدميا وحديثاأ: لأقو
علم أن األئمة األربعة قد ي هذا العوضي الومنشي عليه بتبصر وبصرية ال بتقليد، 

 حذروا أتباعهم عن تقليدهم ووهم عن ذلك؟
  :-رمحه اهللا - أبو حنيفة اإلمام قالفقد       
إذا صح احلديث فهو مذهيب، وإذا صح احلديث فاضربوا بقويل عرض  "      

 اهـ"احلائط

  :- رمحه اهللا - مالكاإلمام وقال       
            كل يؤخذ من قوله ويترك إال صاحب هذا القرب وكان يشري إىل قربه  "      

 .اهـ" - صلى اهللا عليه وسلم -

  : - رمحه اهللا -الشافعياألمام وقال       
 اهـ"إذا وجدمت احلديث يف قارعة الطريق فهو مذهيب"      
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  : - رمحه اهللا - أمحد اإلمام وقال      
ال تقلدين، وال تقلد مالكاً، وال الشافعي، وال األوزاعي، وال الثوري،  "      

 اهـ"ولكن خذ من حيث أخذوا

  :قال -رضي اهللا عنه -لياًعلم أن عيهل و      
 بد فاعلني فباألموات ال باألحياءن كنتم الإإياكم واالستنان بالرجال، و"      

 اهـ"
  : قال أيضا - مارضي اهللا عنه -ابن عباسو      
يقول العامل شيئا : كيف ذلك؟ قال: قيل. ويل لألتباع من عثرات العامل"      

، فيترك قوله -صلى اهللا عليه وسلم -اهللابرأيه، مث جيد من هو أعلم منه برسول 
 اهـ"ذلك، مث ميضي األتباع

  :-ذاماً التقليد -أن ابن خويز منداد املالكي قالالعوضي علم يوهل       
      " كل من اتبعت دليل يوجب ذلك قوله من غري أن جيب عليك قبوله ل

 عليك الدليلَ أوجبمن  فأنت مقلده، والتقليد يف دين اهللا غري صحيح، وكلُّ
  اهـ"دين مسوغ والتقليد ممنوعالإتباع قوله فأنت متبعه، واإلتباع يف 

 :وأهلهيف ذم التقليد  -رمحه اهللا -وقال ابن عبد الرب      
 حاضر لب بفهــم اجلواب عني        خذ التقليد موضع عن يا سائلي 
    وادريـي ونواحفظ علي بوادر         يتـأصغ إىل قويل ودن بنصيح 
 اثرــادل ودعـاد بني جنـتنق         ةــد ويمـفرق بني مقلّ ال 
 رـال الساّئـىن للمقـعلال ومع         رىـي اض أو ملفت الـتبا لق 
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 وث بالدين احلنيف الطاهرـاملبع          ةـفإذا اقتديت فبالكتاب وسن 
 ائرــى وأهل بصفأوالك أهل           ةـمثّ الصحابة عند عدمك سن 
 ابرــم كابرا عن كـمن تابعيه         مـوكذلك إمجاع الذين بعده 
 مثل النصوص لدى الكتاب الزاهر           اـا وقول نبينـاع أمتنـإمج 
 رــأواخـال بـئاابعني أوـمتت         ة إن أمجعواـوكذا املدينة حج 
 رــل بفهم وافـدليل فمومع ال       وإذا اخلالف أتى فدونك فاجتهد 
 رـول احلائـفرعا بفرع كاجله  سـتق وعلى األصول فقس فروعك ال 
  رـل بزلّة ماهـحتف ر والـفانظ         وةـه فديتك أسـفي والشر ما      

  :- رمحه اهللا - مالكاإلمام قال و      
            يتبع عليه، لقول اهللا -وان كان له فضلٌ - ما قال رجل قوالًليس كل "      

 .اهـ" الَّذين يستمعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه:" -عز وجل -

  :- رمحه اهللا -الشافعي اإلمامقال و      
مثل الذي يطلب العلم بال حجة، كمثل حاطب ليل، حيمل حزمة حطب "      

 .ذكره عنه البيهقي اهـ"وفيه أفعى تلدغه وهو ال يدري

  : يف أول خمتصره؟ -رمحه اهللا - املزين تلميذه وقال      
اختصرت هذا من علم الشافعي، ومن معىن قوله، ُألقربه على من أراده،  "      

 اهـ"مع إعالمه يه عن تقليده وتقليد غريه، لينظر فيه لدينه وحيتاط فيه لنفسه

  :- رمحه اهللا -داود أبوقال       
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ال تقلد دينك  :"أمحدشيخه اإلمام قال له ف" األوزاعي أتبع من مالك؟"       
ما جاء عن النيب وأصحابه فخذ به، مث التابعي وبعد الرجل فيه  ،أحداً من هؤالء

 اهـ"خمري
  :كذلك - رمحه اهللا - أمحد اإلمام قالو      
 "من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال"      

ملن كان حيتج عليه بفعل  قالنه أ -رضي اهللا عنهما - ابن عباس وثبت عن      
  :وقوهلما يف النهي عن التمتع بالعمرة يف أيام احلج ،أيب بكر وعمر

أقول لكم قال رسول اهللا ! أخشى أن تسقط عليكم حجارة من السماء "      
 اهـ"وتقولون قال أبو بكر وقال عمر؟ - صلى اهللا عليه وسلم -

ن كان حيتج عليه يف هذه مل - رضي اهللا عنهما -بن عمر وقال عبد اهللا      
صلى اهللا  -أقول لك قال رسول اهللا : "- رضي اهللا عنه -يقول عمر :املسألة

  اهـ"قال عمر؟ :وتقول -عليه وسلم

  :- رمحه اهللا -شامة أبو اإلمام وقال      
 كل يف ويعتقد إمام، مذهب على يقتصر ال أن بالفقه اشتغل ملن ينبغي "      
 عليه سهل وذلك احملكمة، والسنة الكتاب داللة ىلإ أقرب كان ما صحة مسألة

 اخلالف طرائق يف والنظر التعصب وليتجنب املتقدمة العلوم معظم أتقن كان إذا
 ى أنه الشافعي عن صح فقد مكدرة، ولصفوه للزمان، مضيعة فإا املتأخرة،

 من هذا اختصرت: خمتصره أول يف املزين صاحبه قال غريه، وتقليد تقليده عن
 تقليد عن يه إعالميه مع أراد من على ألقربه قوله معىن ومن الشافعي، علم
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: الشافعي علم أراد من إعالمي مع أي لنفسه، وحيتاط لدينه، فيه لينظر غريه،
  اهـ".غريه وتقليد تقليده عن الشافعي ى

     وقد سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية عن رجل ترك مذهبه يف بعض املسائل       
فأنكر عليه أصحابه  -كرفع احلنفي يديه عند الركوع وعند القيام منه-

 :فأجاب إجابة مفصلة جاء فيها! ووصفوه بأنه مذبذب ال يستقر على مذهب
نفس املتبعني وما وي األ ملتعصبني بالباطل، املتبعني الظنوكل هؤالء ا"       

ذا باب واسع ال وه  . مستحقون للذم والعقاب من اهللا ىألهوائهم بغري هد
فإن االعتصام باجلماعة واالئتالف من أصول الدين،   . حتتمل هذه الفتيا لبسطه

  . والفرع املتنازع فيه من الفروع اخلفية، فكيف يقدح يف األصل حبفظ الفرع
والسنة إال ما شاء اهللا، بل يتمسكون  ر املتعصبني ال يعرفون من الكتابومجهو

ض العلماء والشيوخ قد سدة أو حكايات عن بعبأحاديث ضعيفة، أو آراء فا
ا معصوما فليس صاحبه وإن كانت صدقًا  ،وقد تكون كذبا تكون صدقًا

عن قائل غري معصوم، ويدعون النقل املصدق عن  يتمسكون بنقل غري مصدق
القائل املعصوم وهو ما نقله الثقات األثبات من أهل العلم ودونوه يف الكتب 

إذا كان الرجل متبعا أليب حنيفة أو   -لى اهللا عليه وسلمص -الصحاح، عن النيب
ورأى يف بعض املسائل أن مذهب غريه أقوى فاتبعه  ؛مالك أو الشافعي أو أمحد

كان قد أحسن يف ذلك، ومل يقدح ذلك يف دينه، وال عدالته بال نزاع بل هذا 
واحد ممن يتعصب ل - صلى اهللا عليه وسلم -أوىل باحلق، وأحب إىل رسول اهللا

، كمن يتعصب ملالك أو الشافعي أو -صلى اهللا عليه وسلم -معني، غري النيب
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أمحد أو أيب حنيفة، ويرى أن قول هذا املعني هو الصواب الذي ينبغي اتباعه 
  1اهـ"دون قول اإلمام الذي خالفه

هناك من والة أمور املسلمني من جمع الرعية على مذهب صحيح أن       
جيعل  -بعد اجتهادهم -لزمهم به إلزاما، وهذا يف ظنهمواحد، ومنهم من أ

: الناس يف منحى ومنجى من اخلالف واالختالف، لكن هذا غري صحيح، أوال
ألن التمسك باملذهب الواحد رد لبقية املذاهب، وبالتايل ضياع ظاهر لقسم 

هب كبري من السنة، فاملذهب الواحد يفتقد إىل اخلري الكثري الذي يوجد يف املذا
يفتقد إىل ذلك اخلري، واملذهب الواحد مل جيمع  اآلخر أيضا األخرى، واملذهب

كل ما يف السنة من عقيدة ومنهج وسلوك، فلو مجعت هذه املذاهب كلها مبا 
فيها يف سفر واحد، لظهر للمسلمني أن العلم بدين اهللا أعظم من أن ينقسم على 

ل اخلري يف العمل جبميع مذاهب متعددة، أو يضمه مذهب واحد، فاخلري وك
املذاهب األربعة املشهورة، تبعا ملا وافق منها الكتاب والسنة، وحنن يف هذا 

أشد احتياجا إىل علماء هذا  -زمن الفنت والشبهات والشهوات - الزمن املتقلب
العصر الذين مجعوا بني العلم القدمي واحلديث، فصححوا ما صححوا، وضعفوا 

الذي ينفع األمة حقا،  ردوا، وبينوا منه اخلري الكثريما ضعفوا، وردوا منه ما 
  .الدين وهذا من األسباب املباشرة حلفظ

  .اهـ"كل يؤخذ من قوله ويرد :" وأما قول العوضي      
ألنه استشهد ا يف ذه القاعدة العظيمة ويقدح فيها فينا كذلك يقدح       
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لها، وهذا ليس قدحا لنا حنن مكان القدح والسخرية، ال يف مكان االقتداء بقائ
اعدة ليه أهل السنة واجلماعة، وهذه القالسلفيني بل هذا هو احلق الذي أمجع ع

الصحابة كابن  دكانت من قبله عن -رمحه اهللا تعاىل -مالك األماماملشهورة عن 
 .-رضي اهللا عنهم مجيعا - عباس

 

  :- اىلرمحه اهللا تع -قال اإلمام البخاري      
 - صلى اهللا عليه وسلم -ثبت اخلرب عن النيب إذاوجه الثالث وال"        

قال ابن عباس وجماهد ليس أحد بعد  ،وأصحابه فليس يف األسود وحنوه حجة
صلى اهللا عليه  -إال يؤخذ من قوله ويترك إال النيب -صلى اهللا عليه وسلم - النيب

 1اهـ"- وسلم

  :- رمحه اهللا تعاىل - وقال أبو نعيم      
بن سعيد ينوي  إمساعيلثنا حممد بن امحد بن موسى العدوي ثنا حد"       

ليس أحد إال يؤخذ من قوله  :الكرمي عن جماهد قال أخربنا سفيان عن عبد
 2اهـ"- صلى اهللا عليه وسلم -ويترك إال النيب

  :-رمحه اهللا -البيهقي اإلماموقال       
بن حممد بن  إبراهيمن ثنا أبو حممد بن حيا ثنا أخربنا أبو بكر بن احلارث"       

ليس أحد إال  :لكرمي عن جماهد قالا احلسن ثنا عبد اجلبار ثنا سفر عن عبد
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  1اهـ"- صلى اهللا عليه وسلم - إال النيب ،يؤخذ من قوله ويترك من قوله

ليس أحد إال ويؤخذ من قوله ويترك  :أورده صاحب القوت بلفظو      
اين يف الكبري من رواية مالك بن دينار عن والباقي سواء، وقال العراقي رواه الطرب

  2اهـ"عكرمة عن ابن عباس رفعه فساقه بلفظ القوت وإسناده حسن

عن معىن مقولة اإلمام مالك        - حفظه اهللا -سئل اإلمام صاحل الفوزان      
  :فأجاب -رمحه اهللا -

ا مسلَّمة أل، هي جمال لألخذ والرد ، مافيها خالف املسائل العقدية ما"       
، كلٌ يؤخذ من قوله ما وافق مبنية على التوقيف، وإمنا هذا يف مسائل الفقه

  اهـ"نعم. -رمحه اهللا -، هذا قصد اإلمام مالكويرد ما خالف الدليل الدليل 
  
  :-رمحه اهللا -كذلك الشاطيب  قالو        

 الرجال، على واالعتماد الدليل عن اإلعراض بسبب أقوام زل ولقد "        
 علم، بغري أهواءهم واتبعوا والتابعني الصحابة جادة عن ذلك بسبب وخرجوا

 اهللا رمحه -تيمية ابن اإلسالم شيخ كالم نفيس ومن. السبيل سواء عن فضلوا
 أن ألحد وليس: (قوله نور من بأحرف يكتب أن ينبغي اليت -ثراه اهللا وطيب
 اهللا صلى - النيب غري عليها اديويع ويوايل طريقته إىل يدعو شخصاً لألمة ينصب
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   .1اهـ"-وسلم عليه

  : - رمحه اهللا - اإلسالم شيخ يقولو        
 أو شخصاً لألمة ينصبون الذين واألهواء البدع أهل فعل من هذا إن بل"        
  .اهـ" األمة بني به ويفرقون عليه ويعادون يوالون كالماً

 لواحد تعصب من مبرتلة فهو عينهب األئمة من لواحد تعصب ومن" :وقال        
. - عنه اهللا رضي - لعلي يتعصب الذي كالرافضي. الباقني دون بعينه الصحابة من

 من شبه ففيه بعينه األئمة من لواحد تعصب فمن واألهواء، البدع أهل طرق وهذه
 اهللا رضوان - ألمحد أو للشافعي أو ملالك أو حنيفة أليب تعصب سواء هؤالء،
 اآلذان يصم -واإلسالم اإلميان إخوة -األعمى البغيض فالتعصب  -مجيعاً عليهم

 الشمس كوضوح واضحاً كان ولو الدليل رؤية عن األبصار ويعمي احلق مساع عن
 األمة أبناء بني والرتاع والبغضاء والشقاق اخلالف بذور ويبذر النهار، رابعة يف
   .2اهـ"

  :- اهللا رمحه - اجلوزي ابن وقال        
 العقل منفعة إبطال التقليد ويف ،فيه قلد فيما ثقة غري على املقلد أن اعلم "        

 وميشي يطفئها أن ا يستضيء مشعة أعطي مبن وقبيح والتدبر، للتأمل خلق إمنا ألنه
  !.الظلمة يف

                                                        

 االعتصام -  1 
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 قوله فيتبعون ،الشخص قلوم يف يعظم املذاهب أصحاب عموم أن واعلم        
 ال القول إىل يكون أن ينبغي النظر ألن الضالل، عني ذاوه ،قال ملا تدبر غري من
 أن أتظن: له قال وقد ،حوط بن حلارث -عنه اهللا رضي - علي قال كما القائل إىل

  باطل؟ على كانا والزبري طلحة
 اعرف ،بالرجال يعرف ال احلق إن ،عليك ملبوس إنه! حارث يا: له فقال        

   1اهـ" أهله تعرف احلق
  

  :-رمحه اهللا -ال اإلمام ابن عثيمنيق        
 املعرضني، قلة أو املقبلني، كثرة إىل التفات غري من الدليل وافق ما احلق"         

 حمبة أو النافرين، نفور وجمرد باحلق، الرجال يوزن وإمنا بالرجال، يوزن ال فاحلق
           النيب قول خال له حيتج قول كل بل فساده، أو قول صحة على يدل ال املوافقني

  2اهـ"به حيتج فإنه - وسلم عليه اهللا صلى -
    

  ..." خذ من حيث أخذوا:" العوضي قول نبيل وأما      
مقام بدل القدح  ومقام ،بدل مقام االقتداءهو كذلك جعله مقام الذم       

على كتب السلف نظرا لضيق وقته القصري  هطالععدم ا إىلاملدح، وهذا راجع 
، لذلك كلما استدل سلفي مبا مل يسمع هو راجعة القصص وتأليفهامبواملشغول 

لذلك جعل من  ،العلم أهليكون هذا من كالم  أن بل واستغرب ،عليه أنكربه 
                                                        

 .37-36اخلاطر وصيد, 228 الثقات أقاويل وانظر 77 منتقاه إبليس تلبيس - 1
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القواعد امع عليها يف مقام الذم جلهله املركب، وهذا لعمرك سبيل مجيع  أعلى
غارقني فيها هم ملعاصيهم الغضمن ب أكثراملبتدعة الذين يبغضون الدليل 

ن أغلب أحيسنون صنعا، والذي حيريين  أمواملنافحني عنها وهم حيسبون 
دبلومات الدراسات العليا حاصلون على  -رغم جهلهم الواسع - املبتدعة

  ...اهللا اعلم !الدكتوراه، كيف ذلك؟و

يف  أنفسهمهذه القاعدة العظمى تقطع الطريق على املبتدعة الذين جيهدون       
فال يبحثوا عن احلق عند  م وخرافام،ضالال إليهملناس حوهلم ليدفعوا جتميع ا

  .هل العلم احلقيقينيأغريهم ال يف الكتاب وال يف السنة وال عند 

  : قال -رمحه اهللا -أمحد اإلمام أنالقيم  البن املوقعني أعالمجاء يف       
 ." خذواأ حيث من خذ ولكن الثوري وال مالكاً تقلد وال تقلدين ال "      

  :- اهللا رمحه -الشافعي اإلمام قالو      
 أن -وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول سنة له استبانت ألحد حيل ال "      

   ."محدأ لقول يدعها
  :قال أخرى رواية وىف      
 قوالً يقول - وسلم عليه اهللا صلى -والنيب قوالً أقول وجدمتوين إذا"       
  ".احلائط عرض بقويل واضربوا -وسلم عليه اهللا صلى -اهللا رسول بقول فخذوا

  :قال .القيم البن املوقعني إعالم يف أخرى رواية وىف      
 قوالً يقول - وسلم عليه اهللا صلى - والنيب قوالً أقول وجدمتوين إذا"      

 .." ذهب قد عقلي أن فاعلموا
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  :- رمحه اهللا - حنيفة أبو اإلمام وقال      
  ."حنيفة أىب دليل يعلم مل ما حنيفة أبو قال يقول أن ألحد حيل ال "      

 فإين ،تسمع ما كل عىن تكتب ال " :يوسف أىب لتلميذه حنيفة أبو وقال      
  1اهـ " غدا عنه وأرجع ،اليوم القول أقول

الكتاب والسنة واإلمجاع : إرجع للمصادر األوىل"  :قول العوضي وأما      
ذا جتد ما فيه حىت شيخ يستطيع أن جيمعهم كلهم، وال وهل. على فهم السلف
  اهـ..."مدرسة وال غريها

، كيف تقدح االستهتارتكون مرتدا ذا  أنعليك يا نبيل  خشيأ: أقول      
كتاب وسنة على : بِقَولٍ حق؟ وتقدح يف القول احلق؟ أليس الدين كلهفينا و

  !!منهج السلف؟؟

ة على منهج الصحابة والتابعني هلم بإحسان وهل التمسك بالكتاب والسن      
أي دين تدين ! حىت تسخر منه؟الذي يأخذ ما علة قادحة يف املسلم السلفي 

اهللا به إن مل يكن بالكتاب والسنة؟ وأي منهج متشي عليه إىل ربك إن مل يكن 
منهجك هو منهج السلف؟ ال أظن أن علماءنا ومشاخينا مسعوا بقولك هذا وإال 

! ليك واموك يف دينك، ما أثقل الدليل عليكم وما أبعدكم عن الدليللردوا ع
عدنان شر منك، سبقك إىل هذا من هو أهذا ليس غريبا عنا، فقد سبقك و
وأن علم العقيدة تأن من سوء التربية  إن:" هذا البهتان حني قالعرعور يف ال
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  ".يركز على املنهج وأن تحفظ روايات السلف

أن قولك هذا وقول العرعور خيرج من ظلمات اجلهل، وهو قول احلقيقة       
  .-نعوذ باهللا منه وممن قاله -كفر

جناة لألمة من الفنت والشدائد اليت حلت ا  الأنه  -يا عوضي -أما علمت     
واعتصمواْ بِحبلِ اللّه جميعا : أمل يقل اهللا تعاىلبالكتاب والسنة،  باالعتصامإال 

الَ تقُواْ و؟ فَر  
 هبِ متكْسمت نْا إِم ميكُف تكْرت {:-صلى اهللا عليه وسلم -النيبأمل يقل       

  :كذلك -صلى اهللا عليه وسلم -؟ وقال}يتنسو اِهللا تابك يدعوا بلّضت نلَ
 مكُرِمى أَلَإِ ونَعجِرت: قال ؟وما نصنع يا رسول اهللا: ، قالواةنتف ونُكُتها سنإِ {
  }لواَأل

  :-رمحه اهللا - عبد العزيز بن بازاإلمام قال مساحة الشيخ      
صلى اهللا  - وطريق النجاة من الفنت هو التمسك بكتاب اهللا وسنة رسوله"       

 ،تكون فنت: مرفوعاً -رضي اهللا عنه - كما روي ذلك عن علي -عليه وسلم
ا م ربخو ،مكُلَبا قَم أُبن يهف ،اِهللا تابك {:لما املخرج يا رسول اهللا؟ قا: قيل

بعكُدم، فَولُص ما بيكُناهـ"}م  

  .."ولعل هذا فيه اجيابيات، إذن أيضا أحيانا سلبيات :"قال نبيل العوضي      
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انشغلنا  أننا إذا كان هذا العوضي يقصد باالجيابيات من حيث: قلت       
على ضالل يف ذا  أننايعتقد وهو  عن التحزب والتجمع بالكتاب والسنة

فهذا  - وهذا منطوق كالمه -الكتاب والسنة على منهج السلف إىلرجوعنا 
والسنة ليس بدعة يف  الكتاب إىلن الرجوع ، ألعني الضالل والزيغ واالحنراف

 أركانركن من  ، بل هوبعد استقراء اوال اجتهاد الدين وال نافلة مستحبة
ن هذا عني سلبيات فإ اأيضوفيه  بأن فيه اجيابياتفه ان العملية، ووصاإلمي

 .، وعليه أن يتوب إىل اهللا قبل فوات األوان-يعتقده مسلم أننعوذ باهللا  -الكفر

  ...." لكن نبتت بينهم نبتة هي املشكلة:" قال نبيل العوضي      
  :-وهو يعلم مقصد العوضي - فقاطعه املذيع بقوله      
أن الذين لك  لك واستمعت قرأت أناملاذا ال تتعامل مع هذه النبتة؟  "      

هؤالء ، ملاذا -معكيف فهمه  اتفقت أنا إذاهذه النبتة  - وصفتهم مبرجئة العصر،
يهتمون كثريا  مر،األصون على عدم اخلروج على ويل يحرالناس الذين هم 

ملاذا . م بالعقيدة والتوحيديف االهتما األمور، عندهم كثري من مراألبقضية والة 
هذا اهلجوم الصاخب حىت وصفتهم بوصف قد يكون من الصعب حتمله مرجئة 

  !العصر؟
بعدما قص قصة أحدهم  -قال العوضي جوابا على هذا السؤال احملرج       

  :، قال-إىل آخر القصة...خالفه من السلفيني
هكذا  -سلفيني؟ هذه الفئة، من هي؟ ومل ظهرت أصال؟ وهل هم حقا"       
هم ينتسبون هلا،  أمهل هم حقا ينتسبون للسلفية، والسلفية احلقيقية؟  ،- باجلر
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 ذكرها على السريع يا شيخوأهلم خصائص  ...يعين أحيانا حق وأحيانا باطل؟
  ..إذا أمهلتين

  :-شاء اهللا إن - ذكر عشرة كاملةأنا أ      
 أنتوارج، اختلفت معه يتهمون غريهم من اجلماعات من اخل :هم أوال      

احلاكم إذا مسح  ،أي حاكم من اخلوارج، انتقدت أنتخارجي؛ زعل عليك 
حاكما صرت  بأسلوب معني، انتقدت...دينإنتقدين يف الربملان إنتق لك حىت،

يف اعتصام يف مكان صرت وقفت من اخلوارج، يا أخي  من اخلوارج، ذهبت
شكل هؤالء ما أدري درسوا أو ما ذكرت لك رأيا صرت من اخلوارج؛ امل

   .اهـ..."درسوا
، وإمنا هو استفراغ  والكالم طويل وال دليل عليه ال بنقل وال بصوت      

معي كله حقد ونقدد.  

ن هذه النبتة اليت تقضي إ: أقول ."نبتت نبتة هي املشكلة:" أوال قوله املهم؛      
صلى اهللا عليه  -سول اهللامساها ر ك،مضجعك وتفضح بوائقك وتنشر ضالالت

  .بالغرباء، يصلحون ما أفسدت أنت وأمثالك من اإلخوان - وسلم

ا بعضا، السلفيون ال حيكمون على قض بعضهوينا ،باطلة ككل ادعاءات      
إقامة احلجة عليه فيما قال بعد  إالال بتكفري وال بإرجاء وال ببدعة حد بشيء أ
 ولنا يف  ؛وبعد النصح ملدة ع،بصوت مسمو أوسواء بنص مكتوب  ،و فعلأ

 أرادملن  أسوة حسنة - حفظه اهللا تعاىل - بن هادي املدخلي الشيخ ربيعشيخنا 
ومعىن طول مدة النصح، لقد صرب الشيخ ربيع  اآلخريتعلم معىن الصرب على  أن
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 باحلليب سنني، وكذلك فعل عبد الرمحن عبد اخلالق سنني ونصحهشيخكم على 
الشيخ يف  ومنهج وباحلجوري وبغريهم من املبتدعة الضالني،ريب بالعرعور وباملأو

ذلك منهج هو أيسر من منهج القدامى وألني، ما يتسرع أبدا يف احلكم على 
، وكذلك صرب الشيخ أحد؛ ومن ادعى غري هذا فقد كذب، وعليه الدليل

  .على كثري من هؤالء املنحرفني -حفظه اهللا -العالمة عبيد اجلابري

  :- عليه من اهللا ما يستحق - قول العوضي وأما       
هذه الفئة، من هي؟ ومل ظهرت أصال؟ وهل هم حقا سلفيني؟ هل هم "       

حقا ينتسبون للسلفية، والسلفية احلقيقية؟ أم هم ينتسبون هلا، يعين أحيانا حق 
  اهـ..."وأحيانا باطل؟

بالطائفة  -لمصلى اهللا عليه وس - هذه الفئة يا عوضي مساها رسول اهللا       
وبالفرقة الناجية، وهي مجاعة من أهل احلق املتبعني املقاتلة وبالعصابة املنصورة 

-يا جويهل -مل ظهرت؟ فهي:سؤالك أماللسلف املقتفني آلثارهم أثرا بعد أثر؛ 
م مجيعا أفضل السالم وأطهر عليه - حممد وصحبه أوهلاو كانت، بل ،مل تظهر

إىل يومنا هذا صلة مل تنقطع، بل هي قائمة ، وهي مت-وأعظم الرضى التزكيات
، كلما ظهر - الدجال األعور ضد املسيخ أمثالكمىل قيام الساعة، وستقاتل وإ

من  ه السيسيوشهدنا قطعه حني طرد لكم قرن طعد قُلكم قرن قطع، وفعال ق
طع لكم قرن ، لقد قُخيانته الكربى تفَشتبعدما اكْ -تولية أمر املسلمني يف مصر

 وتعطل مصاحل العباد يف سبيله زهق األرواح من أجله، هذا الذي تمرسي إمسه
ينتسبون للسلفية؟ بل حنن سلفيون  أصالهل هم : وقولك ؛وكأنه نيب فيكم
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وحنن غصة مؤملة يف حناجركم معشر  - اعتقادا ومنهجا وسلوكا - أصال
تركناها عيها اليت تدوالسلفية احلقيقية؟ السلفية احلقيقية : املبتدعة؛ وأما قولك
، ، سلفية الشيعة وناصري الشيعة وحميب الشيعةاإلخوانلك وألمثالك من 

  .واملتملقني للشيعة

ولسلفية  للمنهج احلق نتأرى دراستك واآلن أعود إليك يا عوضي وأ      
الشيعة  أليسالسنة؟  هلبأالشيعة ضلعوا يف النكال  أليس ؛احلق اليت تتبجحون ا

أمل يطعنوا يف  فيها؟ إبليسمل يقله ما  - رضي اهللا عنها -عائشة أمكقالوا يف 
لست فك والبهتان؟ أمل يقولوا يف اخلليفتني العظيمني باإلعرض خري الربية؟ أ

أال ترى كم يسفكون دماء  ك على منهجهم؟رى أن؟ أم تتعتقد كفرهم
السوريني املسلمني ومن قبل يف العراق وال زالوا؟  أال ترى كم فرجا مسلما 

صبوا، وكم عرضا للمسلمات هتكوا؟ أال ترى حماربتهم لإلسالم ارا تغا
فلم تتملق  ،تعلم هذا ن كنتالقرآن ؟ فإجهارا؟ أال ترى أم يقولون بتحريف 

ريب بينهم وبني الناس من املسلمني؟ وتسعى جاهدا للتق ليهمإهلم وتتودد 
  !تراك منهم؟ أم ،هذه خيانة عظمى أليست

  ؟:لست القائلأ      
بتصويره مع الشيخ  الذي قمت" الطريق إىل كربالء " الربنامج الوثائقي "      

إثارة لفتنة بني السنة والشيعة بل على  أي إىلومل يكن يهدف  حسن احلسيين
مع الشيخ احلسيين على اختيار العبارات والكلمات  العكس متاماً فقد حرصت

 . اليت جتمع وال تفرق وتؤلف القلوب ببعضها
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، وليس فيه جتسيد توزع على أربع حلقات ليس مسلسالًوالربنامج الذي       
ألي شخصية ومل يكن درامياً بل كان وثائقياً حاله حال أي برنامج علمي 

 .يعرض قصة تارخيية
أن الشيعة  أنا متأكد ،أستغرب أن تثار ضجة حول برنامج مثل هذا      

عليه  - اليت ذهب ضحيتها احلسني، فاجلرمية الكربى سيستحسنونه قبل السنة
عندما كنا نرويها أثناء  ،1- عليهم السالم -الطاهرين وآل البيت ،-السالم

التصوير تأثر طاقم التصوير ا لدرجة أن بعضهم أخذ يبكي من احلزن واألمل 
 . على ما حصل لسيد شباب أهل اجلنة والشهداء الذين معه

يدعو فيه احلكومة  2املهريحممد باقر  لسيد أعلم سبباً مقنعاً جيعل اأنا ال      
ن الطوائف كلها مع العلم أ!!  3 ملنع هذا الربنامج حفاظاً على الوحدة الوطنية

 -بإذن اهللا - ، وأجزم أن الربنامج- عليه السالم - احلسني تستنكر جرمية قتل
إثارة الفنت  إىل املهري ، ولن يؤدي كما يقولسيلقى القبول عند األطراف كلها

من تلك  يزيد بن معاويةومل يربئ الربنامج " لطائفية واستفزاز مشاعر املواطنني ا
 . يف اعتراضه املهرياجلرمية النكراء كما زعم 

                                                        

متاما كما  عليهم التسليم ىلي دعاءه من الترضي على آل البيت إلقد غري العوض -  1
  .يفعل الرافضة، وهذا تغيري جذري يف معاملته مع الشيعة األعداء

من النصرييني،  هو رافضي خبيث - وبطن من أحبه هبقر اهللا بطن - هذا الباقر املهدي -  2
  معه يف كل مرة يسيده، ، وتسوالعجيب يف األمر أن العوضي يتملق إليه

هذا جلهلك املدقع، أما علمت يا عوضي أن حممد باقر يبغضك ألنك لست شيعيا  -  3
  .، وتقوهلا حبزن وتأسفل املروءةيا: لقك للشيعة حىت ذهب ماء وجهكبعد، ويبغض مت
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النيب  1إن املشكلة اليوم يف جهل الكثريين من أبناء املسلمني بفضل آل بيت      
اليت ، وحجم اجلرمية ، وعدم معرفتهم قدرهم- صلى اهللا عليه وآله وسلم -
حقهم  -عليهم السالم -إعطاء الكل إىل، والربنامج يهدف تكبت يف حقهمار

املهري إن فيه   ، أما قول السيدوالدفاع عنهم ورفع الظلم عنهم ،ومكانتهم
فأنا " احلقيقيني - عليه السالم - إهانة ألهل البيت وتربئة لقتلة اإلمام احلسني
 يف السيد املهريكموا بيين وبني أرجو من مجيع القراء أن يشاهدوا الربنامج وحي

أم أنه  املهري كما ذكر السيدطائفياً  يكون، وهل سحكمنا على هذا الربنامج
 ويرفض الظلم ضدهم -عليهم السالم - القلوب على حمبة آل البيت 2سيجمع

  .اهـ "
!! ) الطريق إىل كربالء : ( بـاملعنونة  كيف مقالتأمل تقل هذا يف        

هـ  1430/  11/  6بتاريخ األحد ... الكويتية " الوطن " جريدة واملنشورة يف 
  . م 2009/  10/  25املوافق 

 
!! ) .. .. فستذكرون ما أقول لكم : (  املسماة كيف مقالتأمل تقل       

 م  2008 /  16/3هـ 1429/ 3/ 8األحد  .الكويتية" الوطن"ملنشورة يف جريدةوا

عاشوا على هذه األرض مئات السنني،  ،والسنة الشيعة، السنة والشيعة"       
جاورين سين  :نسمع كثريا من الشيعة من يقول ،فرحهم سواء ،حزم سواء

                                                        

  .، وأخشى أن تشهد هلم بالعصمةمنك بفضل آل البيتجهل ال واهللا ليس هناك أ -  1
تؤلف بني القلوب لحد من املسلمني ال حيب آل البيت حىت تؤيت أنت وهل هناك أ -  2

  .على حمبتهم أيها األفاك
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  جاورين :نة من يقولريا من السونسمع كث فكان جوار السين أحب إيل، وشيعي
فهل سننسى هذا املاضي وهذا  ،فكان جوار الشيعي أحب إيلّ ،شيعي وسين

 اهـ!"؟احلاضر 

  :وقلت أيضا      
 ،، السنة مع الشيعةبناؤنا يف املدارس يتصادقون، ويلعبون، ويترافقونأ"       

، فمن مذاهبهمتقاطعوا أو تدابروا بسبب  أموالشيعة مع السنة، مل نسمع يوما 
!  ومن الذي يزرع احلقد يف قلوم ؟! ذا الذي حياول تعكري صفوهم وودادهم ؟

  ... وميسك هذا بيد هذا ويلعب هذا مع هذا ؟ 1 علي جبنب عمر  أمل جيلس
فمن ! تساعدها وتالعبها وتذاكر معها ؟ ،2 عائشةلفاطمة  صديقة  أليست      

  !؟الذي يريد تدمري هذا احللم
والسنة يباركون للشيعة  ،ا أن نرى الشيعة يف أفراح السنةكم تعودن      

ات شيعي أسرع السنة ، وإذا مزية أهلهات سين أسرع الشيعة لتع، إذا مأفراحهم
ل ، فهل سنسمح ملن حياو3، فالكل يفرح لفرح اآلخر وحيزن حلزنه لتعزية أهله

                                                        

ن عليا عمرا كان سنيا وأ فهام الناس أنأخبيث كصاحبه، تريد أن جتعل يف  قول - 1
جل أن تؤلف بني من أ لدين وطهارة التاريخكان شيعيا، كل هذا التملق على حساب ا

  .ما أعظم جهلك يا دكتور !املسلمني والروافض أعداء اهللا ورسوله وكتابه واملسلمني؟
. عية وجعل عائشة أم املؤمنني سنيةجعل هذا اجلاهل من فاطمة خري نساء العاملني شي -  2

فعل بزوجها علي           ضاربا بكرامة النيب يف فاطمة عرض احلائط وسلمها للروافض كما
  .يال فضيحة اإلخوان، صدق من قال فيكم أنكم شيعة بأقنعة سنية. -رضي اهللا عنهم -

 =نعم، صدقت يا جويهل، حنزن مهم حني يقيمون مأمت احلسني ونشق جباهنا - 3
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 !خر وحتزن لفرحه ؟أن جيعل كل طائفة تفرح حلزن اآل
 

  : أيضاً  قلتو      
، تريد وال تفكر بأي صراع أو معركة، ال إن األكثرية من السنة والشيعة"       

على رمبا  اآلخر، ال يرون جواز بقاء ملصيبة أن كل طائفة فيها متطرفوناولكن 
، فاحلرب مراحل تارخيها لأفض، وهذه القلة املتطرفة تعيش اليوم قيد احلياة

، هذه األجواء تبث الروح يف المية، وتوتر األجواء، والتراشق من هنا وهناكاإلع
 اهـ" 1يق غايامالذين سينتظرون أي فرصة لتحق" خفافيش الظالم " 
 

يف الكويت )  حزب اهللا إىل أنصار( :بـاملعنونة  كيف مقالت أمل تفل      
  م2008/  2/  24 ـه1429/ 2/ 17بتاريخ . الوطن الكويتية :واملنشورة جبريدة

كيان الصهيوين وما يسمى كنا ومازلنا نؤيد كل من يقف ضد ال "      
، فهو العدو ية رصاصة يف وجه هذا العدوطلقت أ، بل نفرح كثريا إذا أبإسرائيل

ظل طوال عشرات السنني يزرع الفرقة بينها ويدس عمالءه  ،األول هلذه األمة
 . بيننا لضرب قلوب بعضنا ببعض

، أيدنا ومازلنا نؤيد وقوف تأييدنا لكل مقاومة ضد هذا العدوومن بني       
كر هلم أي دم يسيل من ش، وشكرنا ومازلنا ناللبناين ضد هذا الكيان  حزب اهللا

                                                                                                                                    

  .ا أعظم جهلكسيوف وتسيل دماؤنا على الوجوه، مبال=
1  - ال يبقى سين أن غاية الشيعة ، ألى وجه األرضهلك كل شيعي علنعم غايتنا أن ي

  .على قيد احلياة، فلنفطر م قبل أن يتعشوا بناواحد 
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، والغالبية يف الكويت من السنة جنود العدو، وأي قذيفة تطلق يف وجوههم
  . للعدو الصهيوين حزب اهللا والشيعة يفرحون بقتال

يف حوادث  حزب اهللا ين من الكويتيني ضلوع بعض أفرادومع علم الكثري      
ذلك ألم القضية أبدا و قتل وتفجري يف الكويت إال أم مل يكونوا يثريون هذه

، ورمبا كان من حكمتهم توحيد الصفوف ضد العدو يغلبون املصلحة العامة
  اهـ"الصهيوين ونسيان املاضي

ومىت كان ميزان الوالء هو قتل اليهود؟ هل كل من قاتل اليهود جتعله أخا       
ر النازي ة تلوخلك يف اهللا وإن كان رافضيا؟ إذا كان هذا هو ميزانكم فاُأل

مليون يهودي وجعل  سن نصر الالت، فهتلر قتل منهم ستمن ح أحق ا
الزنديق النصريي حسن نصر الالت  أما، ومعاجن التزيني للنساء منهم صابونا

، أمل تعلم أمثالكهي مالعبات ومكر بالسذج اجلهلة  إمنافلم يقتل منهم أحدا، 
  شىت؟ أمهاتمن يس إبل أبناءيا عوضي أن اوس واليهود ملة واحدة 

ن تكون أ وأخشى تكفيين شهادتك هذه على أنك عشيق الروافض،و      
مممل يستعن  -صلى اهللا عليه وسلم -أمل تعلم أن النيب املصطفي ال من طرفهم،و

ن أ؟ أال تعلم فضال عن جموسي يوم بدر برجل من املشركني على قتال املشركني
املسلمني من رافضي وعلى اإلسالم  بقاء ألف يهودي على وجه األرض أهون

من  أمثالكىل شرف رده إليك وإأي  ؟نصر حققه حزب الالت وأي ؟واحد
 ايهأال تعلم أ! حزب الالت هلم؟ ةقتالدم سال من اليهود مب وأي! ؟اإلخوان

أم تراك نسيت ! ؟النهار يف وأعداء الليليف  إخوةهود والروافض الي اجلاهل أن
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  !؟- عليه لعنات اهللا واملالئكة والناس أمجعني -أمن يكون عبد اهللا بن سب

واملنشورة  "!؟قيقياحل التحرير أين ":املعنونة حتت اسم كيف مقالت أمل تقل      
 . ؟م 2009/  2/  26بتاريخ . الكويتية يف جريدة الوطن 

عداوة وال شحناء وال بغضاء، إمنا هو احلب  األياممل يكن يف تلك "      
 احلال تغريت والقلوب تقلبت حىت صار! فلألسف.. اليوم أمابط، والتآلف والترا

فالسنة !! وفئاته وطبقاته حتسبهم مجيعاً وقلوم شىت  - من رحم اهللا إال -اتمع
   اهـ"ع والشيعة حرب وصدام وصرا

أن من متعن يف ما خاض فيه هذا العوضي من خترصات واجتهادات : أقول      
سرى يف عروقه سري الدم، ملتصق مبنبت جلده، حمترق  باطلة، يرى أن التشيع قد

ألجله، لذلك تراه حين ويئن إىل هؤالء اخللق، وتأتيه األماين أن يكون الناس 
إخوة وخلة، وهذه أماين اإلخوان املسلمني مجيعا، فال  - شيعة وسنة -مجيعا

احبه ذا هيمن على صإن اجلهل لسلفي وقع مثل هذا من مثل هذا، أليستغرب ا
 طعم مظُواملعرفة، وغداه بغفلة عواهلدى ق العلم متكن من قلبه أغلق عليه طرو

اللذة فيها، واتسعت مائدة اهلوى بأنواع من البدع واحملدثات حىت ما يصري مييز 
بني أكلة وأكلة، فتراه يثخم باخلرافات واخلزعبالت حىت ما مييز بني اهلدى 

  .والضالل، وال بني احلق والباطل

هذا العوضي من رواد هذه املائدة، جهلٌ بعد علم، ضاللٌ بعد هدى، و      
  ظالم بعد نور، وتشيع بعد سنة، وأَناّ يبصر الطريق؟ وأَناّ يلتمس اهلدى؟ 

  :يقول -رمحه اهللا -كان إبراهيم التيمي      
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وبسنة نبيك من االختالف يف احلق، ومن اتباع  اللهم اعصمين بدينك "      
   اهـ"، ومن الزيغ واخلصوماتمن سبل الضاللة، ومن شبهات األموراهلوى، و

عليكم : قال نهأ -مارضي اهللا عنه -عن ابن عباسوخرج ابن وهب       
م ال يدري عليكم بالعلم فإن أحدك. بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه بذهاب أهله

اهللا  كتابوستجدون أقواماً يزعمون أم يدعون إىل  ،مىت يفتقر إىل ما عنده
، فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق وقد نبذوه وراء ظهورهم

  . اهـ"وعليكم بالعتيق

عام أمطر من : ال أقول. ليس عام إال والذي بعده شر منه: ضاًوعنه أي      
، ولكن ذهاب علمائكم عام، وال عام أخصب من عام، وال أمري خري من أمري

  . اهـ"ون األمور بآرائهم فيهدم اإلسالم ويثلممث حيدث قوم يقيس ،وخياركم

غري كيف أنتم إذا ألبستم فتنةً يهرم فيها الكبري وينشأ فيها الص: وقال أيضاً      
  . اهـ"هذا منكر: وإذا غريت، قيل. جتري على الناس حيدثوا سنة

 إىلهواء واالحنراف، ينظرون هكذا نبيل العوضي ومن هم معه من أهل األ      
استثقلته أنفسهم تركوه وما  ،خذوا بهق بعني اهلوى، فما وافق هواهم أحلا

  . ن كان البد منه زينوه بلباس البدعة، فضلوا وأضلواوحاربوه، وإ

  :عن مقاتل بن حيان قالف      
م يذكرون إ، - صلى اهللا عليه وسلم -أهل هذه األهواء آفة أمة حممد "      
فيتصيدون ذا الذكر احلسن عند  ،هل بيتهوأ -صلى اهللا عليه وسلم - النيب
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شبههم مبن يسقي الصرب باسم ، فما أفيقذفون م يف املهالك ،اجلهال من الناس
تكن  فأبصرهم فإنك إن مل! يسقي السهم القاتل باسم الترياق ، ومنالعسل

لذي هو أعمق غوراً وأشد ، فقد أصبحت يف حبر األهواء اأصبحت يف حبر املاء
لك مطيتك اليت ت، فلبحر وما فيهوأكثر صواعق وأبعد مذهباً من ا، اضطراباً

  . اهـ"تقطع ا سفر الضالل اتباع السنة

أنه أخذ حجرين  - رضي اهللا عنه -وخرج البخاري عن حذيفة بن اليمان      
 هذين احلجرين من هل ترون ما بني: أحدمها على اآلخر مث قال ألصحابهفوضع 

والذي : قال. نرى بينهما من النور إال قليالً ما ،بد اهللايا أبا ع: النور ؟ قالوا
در ما بني هذين احلجرين نفسي بيده لتظهرن البدع حىت ال يرى من احلق إال ق

   اهـ"تركت السنة: لبدع حىت إذا ترك منها شيء قالوا، واهللا لتفشون امن النور

 اسِالن ىلَع يتأْيس{:-آله وسلم صلى اهللا عليه وعلى -وقال رسول اهللا      
سنوات خداعات يصدق فكَالْ ايهاذب وذَّكَيب يهاف الصادق ويؤتمن ا فيه
: قال ما الرويبضة ؟و: قيل. ةُضبِيويها الرف قطنيو نيميها اَألف نُوخيو نائخالْ

الرلُج التافه يلَّكَتم ي أَفالْ رِمع504/  4السلسلة الصحيحة :قال األلباين يف{ .} ةام 
 }) 291/  2( أمحد و ) 512،  465/  4( احلاكم و)  4042( أخرجه ابن ماجة 

  
  

 ****  
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 يف وبارك تعاىل اهللا حفظه -البخاري اهللا عبد الفاضل السلفي الشيخ قال        
  :- عمره

 حفر من حفرة املسلمني أعراض:" يقول - اهللا رمحه -دقيق بنا وهلذا"         
  .واحملدثون احلكام: ثنانا شفريها على وقع النار،
 فيه الكالم جيوز وال مصان املسلم عرض أو املسلمني، أعراض أن شك ال        

  .وبرهان ببينة إال
 احلكام ،"واحملدثون احلكام: ثنانا شفريها على وقف النار حفر من حفرة        

 عن تكلم فمن وتعديال، جرحا الرجال يف يتكلمون الذين احملدثون القضاة، به يراد
 يف الوقوع من جنا أنه هذا ومعىن قُبِل، كالمه على والربهان احلجة وأقام علم

 مل إن الوقوع على شارف قد فهذا برهان وال حجة بغري تكلم من وأما احلفرة،
  .وقع قد يكن

 تام لرجل فيه الكالم وجيب األمر، هذا خطورة على داللة فيه مالكال وهذا        
 سريد كما بالكالم التشهي أو التشفي من مينعه ما والدين التقوى من عنده الورع،

  .الرواة على الكالم يف -اهللا رمحه -الذهيب احلافظ كالم يف معنا

 التام والعلم ىوالتقو الورع بني مجع كان ملن إال يستقيم ال الكالم هذا        
 يدعي كما الكالم إطالق هذا يعين وال منازهلم، وترتيلهم الرواة بأحوال واملعرفة
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 هذا الصور، هذه مبثل الكالم جيوز ال اجلرح، جيوز ال الكالم، جيوز ال اآلن بعضهم
 هذا ألن يصح ال أصال غلط اإلطالق هذا غلط، اإلطالق ذا كذا هذا حرام،
 أنك أو به، يبصروا مل مبا وتبصرت السلف، يعلمه مل ما متعل قد أنك إما: القول
 لنا حاجة ال فنحن هديهم غري هدي على كنت فإن. هديهم غري هدي على

 وبسلف بشرع -وعال جل -اهللا بفضل حمكومة مرحومة أمة ألننا اجلديد، باهلدي
 السلف فيه غلط الكالم هذا أن تقول أنك أو. وامللة الدين أئمة من سبقتنا وبأمة

أئمة جيتمع أن ميكن ال ألنه الثانية، من أطم أيضا وهذا عليهم، أنت واستدركت 
 وعبد حامت وأبو زرعة وأبو املديين بن وعلي والدارقطين معني وابن كأمحد السلف

 أن على الفحول األئمة وأولئك واألوزاعي والثوري سريين وابن املبارك بن اهللا
 أمر وهذا منا، هللا وأتقى أورع فَهم ميكن، ال ذاه خطأ، أو غلط أمر على جيتمعوا
 عن شذ فقد شذ ومن عنهم، نشذ أن أو ركام يف نسري أن فإما به، مقطوع
  .اجلماعة

  :احلجة يف كما -اهللا رمحه - األوزاعي قال وهلذا        
 سبيل واسلك كفوا، عما وكف قالوا، مبا وقل القوم، وقف حيث قف"         

  اهـ".وسعهم ما يسعك فإنه الصاحل، سلفك

        وقفوا، حيث تقف مل فإن: قلت مبا تقل مل وإن أسرع، اهلالك إىل كنت 
 أحدثت كفوا، عما تكف مل وإن ونبهوا، حذروا قد منه هم مبا قلت قالوا،

ا الصاحل، سلفك سبيل تسلك مل وإن ،-والشك -وابتدعتك تسعك ال فإعبِد 
  .بِدعكبِ الناس تسع ولن
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 الشرع يف تكاد أو باحلياة تنبض حية مادة كل هلدم معاول واملبتدعة البدع        
 هؤالء قام إليها، باب فتح أو منسية سنة إحياء حقيق سلفي أراد فكلما اإلسالمي،

 من كل على لزاما كان لذلك ظهورها، خشية دوا األبواب بإغالق أو دمها،
 بدحض وذلك دينهم، حقيقة للناس يظهر أن احلنيف، نالدي هذا على الغرية حتمله

 أهل إمجاع عليه سلف ذلك يف ولنا منه، والنقصان فيه الزيادة أرادوا أو فيه زيد ما
  :تيمية ابن يقول فمثال وحديثا، قدميا العلم
 أو عليهم أثىن أو عنهم ذب أو إليهم انتسب من كل عقوبة وجيب" ...         
 يعتذر أخذ أو فيهم، الكالم كره أو ومعاونتهم، ساعدممب عرف أو كتبهم عظم
 وأمثال الكتاب؟ هذا صنف إنه: قال من أو هو، ما يدرى ال الكالم هذا بأن هلم

 حاهلم عرف من كل عقوبة جتب بل منافق، أو جاهل إال يقوهلا ال اليت املعاذير هذه
 ألم الواجبات؛ مأعظ من هؤالء على القيام فإن عليهم، القيام على يعاون ومل

 وهم واألمراء، وامللوك والعلماء املشايخ من خلق على واألديان العقول أفسدوا
      اهـ".اهللا سبيل عن ويصدون فساداً، األرض يف يسعون

  :-عليه اهللا رمحة -باز بن العزيز عبد الشيخ الوالد اإلمام وقال        
 أو مجاعة كل ومناقشة حلقيقةا توضيح املسلمني علماء على فالواجب"         

 نبينا إليه ودعا لعباده اهللا رمسه الذي اخلط يف يسريوا بأن اجلميع ونصح مجعية،
 شخصية، ملصاحل عناده يف استمر أو هذا جتاوز ومن ،- وسلم عليه اهللا صلى - حممد

 حيرف ممن منه والتحذير به، التشهري: الواجب فإن اهللا، إال يعلمها ال ملقاصد أو
 حقيقة يعرف ال من معهم يدخل ال وحىت طريقهم، الناس يتجنب حىت يقةاحلق
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 جل -قوله يف باتباعه اهللا أمرنا الذي املستقيم الطريق عن ويصرفوه فيضلوه أمرهم،
ـٰ وأَنَّ: - وعال ي ذَاهاطرا صيمقتسم وهبِعلَا فَاتوا وبِعتلَ تبالس قفَرفَت ن بِكُمع 
                  اهـ".-}األنعام{-) 153( تتقُونَ لَعلَّكُم بِه وصاكُم لكُمذَٰ  لهسبِي

  :- أيضا تعاىل اهللا رمحه -وقال        
 من أما احلق، إىل ينصاع أن اوأب بالباطل، متسك من على اللوم كل اللوم"         
 مشكور هو بل عليه، لوم ال فهذا خالفه، ما بطالن وأوضح إليه ودعا باحلق متسك

   اهـ".للحق إصابته وأجر اجتهاده أجر: أجران وله

  :- عليه اهللا رمحة -عثيمني ابن الوالد الشيخ اإلمام وقال        
 يف: أي -العمل يف أو العقيدة، يف الصواب عن خرج من على فالواجب"         
 أخطاؤه أما إليه، فريجع احلق، له يتبني حىت يناقش أن - والعملية العلمية األمور
 ال ذلك ومع االستطاعة، بقدر اخلطأ من حنذر وأن اخلطأ نبني أن علينا فيجب
   اهـ".السنة أهل من صاروا حىت كبرية بدع هلم أقواما رد قد اهللا فإن نيأس،

  :- تعاىل اهللا رمحه - النجمي حيىي اإلمام الشيخ وقال        
 الشرعية، الطريقة خالف من على يردوا أن العلم أهل على جيب بل"         

   اهـ".االعتقاد أمور من أمر يف خالف قد املخالف هذا كان إذا وباألخص،

 هؤالء تأثري مدى كلنا نعلمو ،بصائر أنفسهم على كلهم املسلمون        
 بإيقاعهم التعبد وكساىل منهم والسفهاء السذج املسلمني من البسطاء يف املخالفني

 علم طلب عن واملُبعدة املنفرة املواعظ طريق عن إما.. باطل من يريدون فيما
 الوعي من الفارغة املريضة النفوس يف املؤثرة القصص طريق عن وإما الفرائض،
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 الذي الفساد عني وهذا باطل، به أريد حق طريق عن وإما بذلك، فيكتفون الديين
  .احلق صوت مساع عن وأذنيه احلق، دون قلبه أغلق من إال أحد، على خيفى ال

 ينصره حمترف جاهل من وكم اآلالف، خلفه يسعى كاذب ناعق من فكم       
 عند املكتسب اجلهل لفيض اآلالف هؤالء ألِسنة نالته رباين عامل من وكم اآلالف،

  .اآلالف هذه

 واحد فرد يف وحيصره احلق يعتقد من - أكثرهم وما - الناس من: فمثال        
 ألسامة يتعصب من - مثال جبهله -الناس فمن ونعيشه، نراه وهذا ه،ميلك ال وغريه

 الذي الوحيد وأنه الكون، هذا يف الوحيد احلقيقي ااهد أنه يعتقد ألنه الدن بن
 عن فضال كبار دعاة قلوب دخلت العقيدة وهذه واملسلمني، اإلسالم هم حيمل

 بعض األمة هلذه رد الذي الوحيد أنه عنه قال الذي حسانبن  حممد كأمثال العامة،
  الوحيد احلقيقي الناصر بأنه كشك احلميد لعبد يتعصب من ومنهم.. وجهها ماء

 أول وأنه األوائل، العقيدة حراس من وأنه واملسلمني، لإلسالم الكون هذا يف أيضا
 يناصرون ممن الدعاة وأشهر احلق؛ بكلمة فيهم وجيهر املنابر على احلكام يذكر من

 التكفرييني أمري قطب لسيد تعصبا حيترق من ومنهم احلويين، إسحاق أبو: كشكا
 ومنهم الكويتية؛ التراث إحراق مجعية يف من وكل العرعور، كعدنان العصر، هلذا

 من ومنهم خالد، عمرو املفتون املدلل الفىت هلذا الزائد تعصبهم حصروا من ومنهن
 الفتان، التكفريي املسلم الدن بن أسامة متناقضني بني والنصرة احلب يف جيمع

 تعصبا حيترق من ومنهم الكافر؛ النصريي اخلبيث الرافضي الالت نصر وحسن
 حسن لعلي -ونصرة حبا -املقالة يف الشحم يذوب كما ويذوب احتراقا ويشتعل
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وسلمان العودة، وحممد عبد املقصود،  احلويين، إسحاق وأيب التراثي، احلليب
 أيب وإمساعيلحممد الزغيب، وحسني يعقوب، غنيم، و وة حجازي، ووجديوصف

صالح، وحممد حسان، وناصر العمر، وعائض القرين، ونبيل العوضي، وحيىي 
 ...والعريفي والفتان طارق السويدان، اوي،، والقرضاحلجوري، وحممد املغراوي

 به والعمل أنفسهم يف وإيثاره احلق إىل اهللا هداهم -واملبتدعة املخالفني من وغريهم
  .- حيام يف

 بوجوب - تعاىل اهللا حفظه -بازمول أمحد الشيخ قال كما - أقول لذلك        
 ضالالم بإظهار وذلك الضالون، الفتانون هؤالء وضعها اليت احلجب كل كشف
 ميزان على وعرضها أباطيلهم وسرد أمسائهم ذكر مع خباياهم وكشف للناس،
  .واجلماعة السنة أهل منهج هو الذي الدعوة

 وبينت بأمسائهم، واملبتدعة املخالفني من جمموعة هذا كتايب يف ذكرت ولقد        
 ويتبع، يقدر أن جيب صدق ومن يقبل أن جيب حق من فيهم العلم أهل قاله ما

ومعرفة الناس م  لكثرم -املخالفني من غريهم ذكر عن صفحا ضربت ولقد
 عبد الرمحن وعبد املأريب، ناحلس وأيب العودة، سلمان: كأمثال -وشهرم بينهم

وخالد بن راشد، وسفر احلوايل وحممود  ،يعقوب حسنيو الزغيب، وحممد اخلالق،
املصري وعبد الرازق الرضواين والسدالن واملطلق وعمر عبد الكايف وغريهم، 

والدشوش  الشاشاتاملفسدة واملضلة على  وجوهمن ال جمموعة هم: وباختصار
  .غري ال الفضائحية والقنوات

           :-وسلم علي اهللا صلى -الرسول قول الردود، هذه به أختم ما وخري        
 فيها ويكَذّب الْكَاذب، فيها يصدق خداعات، سنوات الناسِ علَى سيأْيت{
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 وما: قيل ،الرويبِضة وينطق اَألمني؛ فيها ويخونُ اخلائن، فيها ويؤتمن الصادق؛
  . } الْعامة أَمرِ يف يتكَلَّم السفيه التافه الرجلُ: قالَ اهللا؟ رسولَ يا الرويبِضة

  .                   }سبق خترجيه{       
 خلطر إدراك وبغري علم، بغري يقول الذي املبطل ذلك هو السفيه، والتافه        
 من أتباعه على إال له تأثري ال والذي إليه، يأمر وأ به يتحدث هو الذي الباطل
 نصر على قدرته بعدم لعلمه املناظرات، من اهلروب دائم تراه لذلك أمثاله، اجلهلة

 باطله ميرر وإمنا العلم، من شيء عنده من على وحتقيقه الباطل من عنده ما وإظهار
 اهلدى وبني واملبطل، قاحمل وبني والباطل، احلق بني التمييز يف له حكمة ال من على

 جواز الناس على ينكر من املبطلني ومن بل... والظالم النور وبني والضالل،
 إىل يؤدي الذي اخلالف إىل يؤدي وأنه مفسدة، فيه ذلك أن زعما املناظرة

 وهذا أتباعه، أمام جهله ستر إال يريد ما املسكني أن واحلق والتحزب، االختالف
 عن شط يف وأهله، احلق عن البعد كل بعيدين األتباع هؤالء يبقى أن يكفي سبب
  .أهله من وتقصيه غريهم، من طلبه

  
هللا م هذه الء املبتدعة الضالل، الذين ابتلى اهذا وقد مت نقدي العلمي هلؤ        

م ويزيح عن الناس و يقصم ظهورهأن يهديهم أل اهللا تعاىل األمة الربيئة، نسأ
  .منهم بأفضلفيهم ن يعوضنا شرهم وكيدهم، وأ

، الذين ما عهدنا فيهم األطهاريبارك يف علمائنا السلفيني  أنتعاىل  وأسأله       
 ودفع زيغ وبغي البغاة؛  ، واملنافحة على املنهج احلق،الدفاع عن الكتاب والسنة إال

أم ناصحون  إال أئمتنا وعلمائنامن  ما علمت أينل عنها وأشهد هللا شهادة أُسأ
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ناصرون للحق باحلق، ومل يكتموا  يعا مع اختالف عقائدهم ومناهجهم،للناس مج
، بل تراهم دائما يتفانون يف تعليم الناس حقيقة العبادة أبدا عن الناس سبيال للحق

ويبارك  أعمارهمميد يف  أناهللا  أسألمن توحيد ومنهج وفقه وسلوك ومعامالت، 
  .أتباعهم وحمبيهمويكثر من  وإمياميف علمهم 

من شر احلسدة املبتدعة حيفظ كبار مشاخينا وعلمائنا  أنسال اهللا تعاىل وأ       
 ،والعالمة صاحل الفوزان ،الشيخ العالمة ربيع بن هادي املدخلي املردة؛ كأمثال

 ،اجلابري عبيد والعالمة ،العبادعبد احملسن والعالمة  ،اللحيدانصاحل والعالمة 
والعالمة عبد العزيز  ،حممد بن هادي املدخليوالعالمة ، والعالمة زيد املدخلي

وكذلك  وغريهم،والعالمة أمحد بازمول،  والعالمة عبد اهللا البخاريالراجحي، 
 ،والصومعي ،والشيخ صاحل البكري ،صاحل السحيمي كأمثالطالب العلم الكبار 

وهذا على قدر علمي  والشيخ فركوس، ،واإلمام والربعي ،واالثيويب ،والصوملي
. -صلى اهللا عليه وسلم -املرسلني وأكرممع خري املعلمني  وإياهممجعنا اهللا  ،م

فهذا من قلة علمي م  ،مسهسلفي أو طالب علم مل أذكره با وليعذرين كل عامل
ن حيفظ وينصر كذلك أاهللا تعاىل  فأسألومن ضعف الذاكرة اليت تورث النسيان، 

ن يهدي كل مسلم زاغ عن ا، وأأم عاميا كان ملكل مسلم ينهج ج السلفية عا
  .ردا مجيال ليهإيرد م  أنتعاىل  وأسألهواحنرف عن الصراط، احلق 

مصيبا يف كتايب هذا فمن فضل اهللا علي وعلى الناس،  ن كنتفإ ؛هذا        
وحققه أو دل ويف ميزان حسنات من قرأه جيعله يف ميزان حسنايت  أناهللا  سألفأ

  .عليه
 فأسأله، رة بالسوء ومن الشيطان الرجيممااألئا فمن نفسي ن كنت خمطوإ       
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  ." "وصل اللهم على حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .يغفر يل ويرمحين أنسبحانه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  :قاله الفقري إىل عفو ربه
  العبد الضعيف، عمر أبو العصماء املغريب

  .همعامتلئمة املسلمني وألذريته ولغفر اهللا له ولوالديه و
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